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INTRODUCÃO 

 

 

 

Em 1999, após a Lei de Arbitragem Brasileira (LA)1 de 1996 ser 

sancionada, percebi que o fenômeno da arbitragem crescia no Brasil com uma 

intensidade tremenda. Nessa época estagiava no Núcleo de Estudos sobre Política 

Internacional (NEPI) e trabalhava como acadêmico de direito em um escritório de 

advocacia especializado em arbitragem comercial internacional. 

 

Depois, em 2002, o governo de Fernando Henrique Cardoso ratifica a 

Convenção de Nova York (CNY)2 que veio tratar do laudo arbitral estrangeiro. Hoje a 

realidade é outra, novos horizontes se abriram com o Acordo sobre Arbitragem 

Comercial Internacional do Mercosul (ACIM)3 promulgado pelo governo de Luiz 

Inácio da Silva, e, também, a Lei das Sociedades Anônimas que chega para dispor 

sobre a utilização da cláusula arbitral4 no estatuto social das empresas. Já, ninguém 

ignora o fantástico crescimento da arbitragem comercial no Brasil, principalmente os 

interessados por política comercial. 

 

Quero compartilhar meu entusiasmo com uma pesquisa em torno de 

um tema tão inusitado que está emergindo teoricamente. Concentrei-me na área da 

 

                                                 
1 Essa Lei originou-se do Projeto de Lei do Senado Federal n0 78, de 1992, apresentado pelo então 
senador pernambucano Marco Maciel (PFL). 
2 BRASIL. Decreto-lei nº 4.311, de 23 de julho de 2002. 
3 BRASIL. Decreto-lei nº 4.719, de 04 de maio de 2003. 
4 GUILHERME, Luiz F. do V. Almeida. A Cláusula arbitral no novo Código Civil. Gazeta Mercantil. São 
Paulo, p. 1, 17, 18 e 19 de out de 2003. 

 



 

 política internacional, e na jurídica comercial nas quais trabalhei para que houvesse 

uma maior afinidade entre as idéias. Os detalhes legais da pesquisa não pretendem 

ser técnicos sob o ponto de vista jurídico, pois acredito que as idéias gerais possam 

ser transmitidas levando-se principalmente em conta os aspectos políticos da 

arbitragem comercial. 

 

Recebi uma boa ajuda na elaboração da pesquisa. Menciono, em 

especial, o professor Dr. Marcelo de Almeida Medeiros, com sua orientação 

responsável, os professores Dr. François D’arcy e Dr. Gustavo Tavares, que 

colaboraram com sugestões pertinentes, além desses, quero agradecer ao CNPq e 

a todos aqueles que me incentivaram na consecução da pesquisa, sem eles essa 

dissertação não poderia ser escrita. 

 

Parte-se nessa pesquisa de um pressuposto geral que os 

relacionamentos sociais internacionais se encontram dia a dia mais 

interdependentes5 e que essa interdependência repercute nos arranjos jurídico-

comerciais das nações. Logo, dada a emergência de uma rede6 comercial 

internacional que se comporta cada dia de forma mais densa e que incita à 

arbitragem privada como um método eficaz de resolução de conflitos comerciais, 

quais pressões políticas são verificadas internacionalmente e em nível nacional que 

estimulam a implementação da arbitragem privada no Brasil? 

 

A rede comercial internacional também tem vínculos políticos 

                                                 
5 Cf. TELÒ, Mario. Globalization new regionalism and the role of European Union. in European Union 
and new regionalism: regional actors and global governance in a post-hegemonic era. USA: Ashgate 
Publishing Company, 2001. p. 01. (The International Political Economy of New Regionalisms Series).  
6 Cf. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: ed. Paz e Terra, 1995. passim. 

 



 

interdependentes que propõe uma maior utilização da arbitragem comercial entre 

empresas brasileiras e estrangeiras. Assim, algumas condições para estudar 

soberania nacional podem ser observadas no arranjo político do compartilhamento 

dos julgamentos comerciais e em algumas condições negativas que impedem esse 

arranjo. 

 

A transferência de parte do poder judicante nacional em favor dos 

institutos nacionais e internacionais de arbitragem privada é uma conseqüência do 

comércio em expansão. No Brasil existem iniciativas políticas aptas à facilitar uma 

maior utilização da arbitragem privada por empresas brasileiras e estrangeiras, 

pode-se então argumentar que o poder soberano nacional sofre uma relativização 

para não vir limitar o uso da arbitragem internacional privada no território brasileiro? 

 

Essa dissertação, como sugerida nas perguntas de partida, está 

voltada ao estudo do processo de relativização da soberania brasileira através da 

arbitragem internacional privada. Baseada em observações sobre as migrações dos 

laudos arbitrais externos no ordenamento jurídico nacional, na articulação política 

internacional que recaem sobre o instituto da arbitragem comercial, mas, inclusive, 

na observação do sistema sul americano de arbitragem comercial privada. 

 

O caso brasileiro serviu de foco nessa pesquisa. Entretanto, foram 

analisadas algumas articulações políticas entre os países signatários do Mercosul, 

como também as articulações de algumas organizações internacionais, que estão 

desenvolvendo políticas para a implementação da arbitragem comercial privada no 

Brasil. 

 



 

Nessa pesquisa o uso de variáveis foi necessário para ajudar na 

interpretação da razão. A técnica de análise utilizada foi a criação de um modelo 

analítico hipotético-dedutivo com uso de variáveis de cunho lógico7, passíveis de 

teste estatístico. 

 

Os acordos internacionais e leis sobre arbitragem comercial privada 

que atualmente vigoram no Brasil também tiveram seus conteúdos analisados. As 

relações existentes sobre a soberania brasileira e o instituto da arbitragem comercial 

privada, através dos conceitos existentes, foram então confrontadas. 

 

Com uma abordagem institucional, os relacionamentos políticos 

internacionais foram analisados, principalmente no que concerne à implementação 

da arbitragem comercial no Brasil, bem como os fundamentos de alguns aspectos 

positivos e negativos da arbitragem comercial como método alterno. Isso porque o 

balizamento soberania brasileira, no momento, tem que observar as realidades do 

comércio internacional. 

 

Assim, a dissertação tem quatro partes. A primeira trata dos conflitos 

na sociedade e está dividida em três capítulos. O primeiro trata da marcha da 

arbitragem, o segundo aborda as teorias e o terceiro os conflitos comerciais.  

 

A segunda parte arrola as questões do comércio e está dividida em 

três capítulos. O primeiro trata do processo da união internacional, o segundo do 

ordenamento comercial e o terceiro  debate sobre o esquema internacional. 

                                                 
7 Cf ROSENBERG, Morris. The logic of survey analyses. Nova Iorque: Basic Books, 1968. p. 62. 

 



 

 A quarta parte debate sobre a arbitragem privada e está dividida em 

dois capítulos. O primeiro instaura o debate sobre a arbitragem privada no Brasil, o 

segundo aborda a arbitragem internacional. 

 

A última parte aborda-se as questões gerais sobre a soberania e 

também foi dividida esta dividida em dois capítulos. O primeiro explora o modelo 

supra-estatal, e o último a relativização da soberania. Subseqüentemente a pesquisa 

recebeu uma conclusão basicamente relacionada com o fenômeno arbitral no Brasil. 
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1. CONFLITOS

 

 

 

Antes de entrar no tema, cabe aqui na introdução da parte uma 

preliminar do modelo jurídico de soberania utilizado pelo Brasil na ordem nacional, 

como na internacional. As interpretações normativas intermediadas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) vêm considerando a soberania como a fonte 

suprema dos direitos do homem, que são repassados para o Estado. E dependendo 

das relações sociais envolvidas, pode ter uma organização dividida em duas 

vertentes: uma nacional e outra internacional8. 

 

Seguindo a orientação internacional, o constitucionalismo brasileiro 

procurou pautar-se, em 1988, pelo modelo jurídico internacional, mas buscou 

agrupar os interesses nacionais articulados pelas necessidades inerentes de um 

espaço vital9. Com uma organização singular interna e externa o poder soberano 

brasileiro foi compartilhado entre as instituições brasileiras. 

 

A competência constitucional para julgar os conflitos sociais, com esse 

compartilhamento, então ficou com o poder judiciário10, que deteve o monopólio do 

poder judicante nacional. Entretanto, o compartilhamento vem mudando de figura, 

pois os relacionamentos internacionais pregam a cooperação jurídica entre os povos 

e não o monopólio judicante das nações. 

                                                 
8 Cf MEDEIROS. Marcelo de A. Prerrogativas estatais de integração regional e lógica distributiva, nº 

58. São Paulo: Lua Nova, 2003. p. 141-168. 
9 O espaço vital é considerado como um espaço de exercício político mínimo, ou seja, o necessário 
para viver. Ele também surge como balizador da soberania dos Estados nacionais. 

 



 

1.1. A marcha da arbitragem 

 

Hoje o desenvolvimento do sistema internacional de comércio está 

principalmente baseado na política da livre circulação das mercadorias. Dessa 

forma, faz-se necessário compreender os aspectos correlacionais entre arbitragem 

comercial e a relativização da soberania brasileira através da política, pois envolvem 

a validade social de um modelo relacionado com um poder judicante alternativo, que 

está sendo utilizado em alguns contratos comerciais, acordados entre empresas 

localizadas no Brasil e outras localizadas no exterior. 

 

Uma análise da face tradicionalista da soberania brasileira, que com o 

tempo vem sendo modificada para agraciar uma nova proposta de união jurídica 

internacional, na área do comércio, através da arbitragem privada, muito 

sumariamente, pode identificar como ocorrem alguns dos aspectos para o processo 

de relativização da soberania nacional. 

 

Quando se observa o formato institucional arbitral que é utilizado no 

Brasil, percebe-se, logo de princípio, uma grande semelhança entre as instituições 

nacionais e internacionais. Isso acontece devido ao movimento para a 

implementação da arbitragem comercial no Brasil que Levou em consideração as 

tendências internacionais11. O modelo nacional e os que são usados na arena 

internacional se parecem institucionalmente, principalmente, no que concerne a 

                                                                                                                                                         
10 Cf.  SCHIMTT, Carl. La defensa de la constitución. Madri: Tecnos, 1993. p. 50. 
11 A Lei-Modelo sobre Arbitragem Comercial Internacional elaborada pela United Nations Commission 
on International Trade Law (UNCITRAL), assim como a Convenção da ONU sobre Reconhecimento e 
Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras (Convenção de Nova York) foram apontadas como 
fontes na exposição de motivos quanto da elaboração do Projeto de Lei que deu origem a Lei de 
Arbitragem Brasileira. 

 



 

alguns aspectos estruturais. 

1.1.2. Seqüência histórica 

 

As explanações realizadas nesse capítulo buscam localizar o tema 

historicamente. Encontram-se aqui, mesmo que sumariamente, alguns 

acontecimentos históricos importantes para o início do desenvolvimento da 

dissertação. Nesse caso, os contextos históricos podem servir como base para a 

discussão sobre a problemática da arbitragem privada no mundo atual. 

 

Desde os primórdios da sociedade, a busca por uma autonomia do 

comércio em relação ao Estado era instigada. Os mercadores nas sociedades 

antigas  negociavam seus bens em feiras livres, e tais mercadorias eram muito 

importantes, pois serviam para garantir a sobrevivência da família. 

 

Na sociedade antiga o comércio e o mercado eram limitados, os 

produtos produzidos pelo homem giravam dentro de um círculo muito estreito que 

não era definido racionalmente12, pois o equilíbrio entre a demanda e a oferta era 

tratado de uma maneira não controlada. Naquela época o homem produzia só o 

necessário, não havia quase excedente. A produção do alimento era para a 

subsistência de um grupo social limitado. Integrantes humanos dessas associações 

trocavam mercadorias, existia o escambo. 

 

Quando o comércio começou a se desenvolver na antiguidade, os 

conflitos comerciais também começaram a crescer. Naquela época as mercadorias 

                                                 
12 Hoje a racionalidade faz parte dos relacionamentos comerciais, equilíbrios para o mercado foram 
produzidos, como por exemplo, o equilíbrio Nash. 

 



 

eram negociadas, sobretudo, entre troianos, egípcios, cretenses, sírios, fenícios, 

cartagineses e babilônios. Todos esses povos tiveram um papel fundamental para o 

desenvolvimento do antigo comércio. 

 

Naquele período, as relações humanas ainda estavam por sofrer uma 

maior difusão cultural. Os povos das diferentes etnias estavam procurando espaços 

físicos para o desenvolvimento dos seus propósitos comerciais. Esses povos foram 

considerados os iniciadores do antigo comércio. 

 

As sociedades antigas utilizavam o comércio como fator catalisador de 

riquezas, muito importante para as atividades cotidianas e luxuosas de alguns 

nobres. A distributividade econômica era limitada dentro de algumas classes ricas, 

sobretudo, após a fundação pelos fenícios de uma colônia que foi chamada de 

Cartago. 

 

O período de apogeu comercial dessa colônia foi o dos séculos XV e 

XVI a.C. Naquela época, os navios passaram a fazer parte, com mais intensidade da 

história social, começando a ser considerado como meio de transporte muito útil nos 

deslocamentos das mercadorias. O desenvolvimento tecnológico então já começava 

a despontar como uma realidade. 

 

Quando ocorreu a queda do Império Romano, no século V, houve 

como conseqüência uma ruptura da pax romana. O mundo civilizado, na época, 

encontrava-se na Europa, que com esse acontecimento sofre uma desestruturação. 

Quase todo comércio se desloca para a Ásia. A rota da seda então é criada, China e 

 



 

o Mar Mediterrâneo começaram a fazer parte dos domínios dos árabes que 

intensificaram o comércio através da rota. 

 

No entanto, o período conhecido como Idade Média, que vem logo 

após a antiguidade, representou sem sombra de dúvidas o reflorescimento do 

comércio, principalmente no Mar Mediterrâneo. Algumas corporações de 

mercadores foram criadas, surgem, por exemplo, os sindicatos de pequenos 

artesões na França. Mudam-se então as estruturas anteriores estabelecendo-se 

uma nova ordem para o comércio. 

 

A economia artesanal, a burguesia e o capitalismo surgem mais ou 

menos naquele período histórico. Os mercadores e artesões lutavam por um novo 

paradigma que viesse a criar um sistema rápido e flexível para resolver seus 

conflitos comerciais. Por muitos séculos o jus communae que vinha de Roma era o 

meio normativo mais usado. 

 

Com uma disposição assustadora o comércio cresce. Entretanto, da 

mesma maneira que ele crescia, as controvérsias comercias também cresciam. As 

trocas passaram então a serem controladas pelos costumes do comércio, leis 

comerciais foram criadas no intuito de estabelecer normas que garantissem uma 

maior segurança jurídica às transações. Os abusos começaram a serem comedidos. 

 

Renault e Lyon-Caen13 argumentaram que nessa época existia uma 

jurisdição consular. Consules mercatorum era o nome dado aos homens que 

                                                 
13 RENAUT; LYON. Manual de Droit Commercial. 4ª ed. Paris: L. Cotillon, 1996. p. 4-10. 

 



 

julgavam os conflitos comercias das corporações. Eles exerciam um poder judicante 

e sua justiça era conforme a eqüidade, já que não seguiam regras burocráticas 

formais. 

 

 
1.2. Teorias que explicam 

 

Nas regras sociais antigas as pessoas julgavam seus conflitos 

comerciais. Entretanto, as regras mudaram e o Estado passou a fazer os 

julgamentos. Agora está ocorrendo novamente o compartilhamento dos julgamentos 

entre o Estado e as entidades coorporativas do comércio, que são na verdade a 

própria sociedade civil organizada. 

 

Com o passar do tempo ocorreram mudanças culturais e econômicas, 

bem como a disseminação de um mercado livre que começa a fazer parte das 

referências internacionais. Enfim, uma gama enorme de metamorfoses políticas 

ocorrem no comércio14 que, de um lado ou de outro, interferiram nas reflexões 

históricas ligadas a arbitragem comercial. 

 

Como conseqüência, verifica-se que os estudos da teoria política 

internacional estão divididos em dois blocos temporais não desconexos. O primeiro 

momento surge com o estudo sobre a soberania clássica15, baseada nos princípios 

do Estado com poder unitário, depois vai para o momento do qual as análises 

                                                 
14 O General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) entra em vigor no ano de 1948. Depois, em 
1995, acontece a inauguração da Organização Mundial do Comércio (OMC), com novos poderes para 
resolver disputas. 
15 Cf. ALEXANDER, Jeffrey C. A Importância dos Clássicos. in Teoria Social Hoje. (Org) GIDDENS, 
Anthony; TURNER. São Paulo: UNESP, 1999. p. 23 - 89. 

 



 

políticas se voltam mais sobre o compartilhamento gradativo das soberanias 

nacionais. 

 
A sociedade civil organizada em corporações privadas de comércio 

tem pregado o uso internacional da arbitragem comercial, como um meio alternativo 

e independente da esfera pública estatal. Assim, as teorias que exploraram os 

processos de relativização das soberanias, junto com atividades internacionais da 

arbitragem comercial, geram indicação de uma nova idéia de soberania 

compartilhada. 

 

Um ponto teórico de análise para a política internacional surge com as 

relações privadas do comércio internacional. Essas relações buscam a 

independência institucional da arbitragem comercial frente aos Estados. Nesse 

sentido, a esfera privada da sociedade pode colocar, não toda, mas uma pequena 

parte da soberania dos Estados em xeque. Ou seja, o Estado aceita transferir 

competências cuja prática subseqüente pode dificultar a reversibilidade. 

 

Apesar de parecer uma pesquisa política teórica, por considerar as 

diversas teorias e disciplinas conexas, como, por exemplo, a teoria do Estado, a 

sociologia estrutural, a economia desenvolvimentista e o direito internacional, a 

presente análise não pretende servir como guia sistemático das principais 

tendências e tradições teóricas, nem tampouco das teorias clássicas, ou 

contemporâneas, que abordam as questões da soberania. 

 

Um quadro amplo desses poderia gerar problemas na análise, então 

foram estabelecidos limites, principalmente no respeito a algumas questões 

 



 

sociológicas e jurídicas. O envolvimento teórico da economia também é muito tímido 

nessa pesquisa. O uso das diversas ciências serviu apenas para complementar o 

modelo analítico. Com efeito, as questões básicas da pesquisa, já em si discutíveis, 

podem ser observadas com mais amplitude. 

 

Por ser a teoria social um empreendimento bastante diversificado, os 

acordos e desacordos apresentados entre as diversas teorias servem como 

referencial crítico. As análises teóricas buscaram uma singela comparação entre as 

teorias clássicas e as atuais. Aqui se leva em consideração que, hoje em dia, a 

maior briga é a teórica16. 

 

Em parte, uma preocupação básica em preparar a presente pesquisa 

foi à percepção dos acordos e desacordos entre as teorias existentes. A teoria 

política contemporânea, por exemplo, vem se diferenciando duramente da teoria 

clássica. Pelo menos no que diz respeito às questões sobre a soberania dos 

Estados nacionais. 

 

O resultado perceptível das mudanças, e que mais interessa a análise, 

é a observação da proliferação gradativa de teorias que abordam os 

relacionamentos internacionais do comércio. Principalmente, quando os referenciais 

são os processos de cooperação judiciária entre as nações. 

 

Para os propósitos da presente pesquisa os argumentos dos autores 

escolhidos não necessariamente precisam representar a hegemoma do pensamento 

                                                 
16 BOURDIEU, Pierre. Contre-feux 2: pour un mouvement social européen. Paris: Éditions Raisons 
d’Agir, 2001. p. 07. 

 



 

teórico antigo, nem do atual. Entretanto, servem apenas como guia para explicitar as 

contradições existentes entre as teorias clássicas e contemporâneas, para daí 

analisar-se as transferências do poder soberano judicante para as instituições de 

arbitragem privada. 

 

 

1.2.1. Estudos antigos 

 

O estudo dos clássicos da filosofia política é utilizado como referencial, 

pois analisam algumas das questões chaves da teoria do poder soberano. Na 

presente dissertação, enfatiza-se a necessidade da análise das teorias retiradas dos 

clássicos17 para compreenderem as verdadeiras facetas dos processos arbitrais. 

 

Após as discussões filosóficas de Platão e Aristóteles que falavam da 

ordem natural de se fazer política, Maquiavel, em Itália, perto de 1500, começa a ver 

a política de uma maneira diferente para a época. A ordem natural sugerida desde 

Platão e Aristóteles recebe uma crítica avançada, por parte desse cientista político18 

florentino. 

 

Ele argumentava que a história era cíclica, e sendo assim, não 

poderiam os humanos serem dominados por muito tempo, a paixão dos homens 

                                                 
17 Cf. ALEXANDER, Jeffrey C. A Importância dos Clássicos. in GIDDENS, Anthony; TURNER, 
Jonathan. (Org). Teoria Social Hoje. São Paulo: UNESP, 1999. p. 23 - 89. 
18 Não se conhecia ainda a profissão Cientista Político, porém quando se lê a obra de Maquiavel, 
percebe-se que na realidade ele tinha esse ofício. “O destino determinou que eu não saiba falar sobre 
a seda, nem sobre a lã; tampouco sobre questões de lucro ou de perda. Minha missão é falar sobre o 
Estado. Será preciso submeter-se à promessa de emudecer, ou terei que falar sobre ele”. Cf. SADEK, 
Tereza Maria. Nicolau Maquiavel: o cidadão sem fortuna, o intelectual de virtù. WEFFORT, Francisco 
(Org). Os Clássicos da Política. Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, “O Federalista”. 
1º vol. 13ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2001. p. 17. 

 



 

sempre voltariam e eles tentariam romper com a dominação imposta. A história da 

humanidade, segundo Maquiavel, era a do homem tentando dominar o homem, 

sendo a política um instrumento importante na busca da paz social. 

 

Hobbes estabeleceu conjecturas parecidas, porém, em outras 

direções. Argumentou que os homens no estado de natureza buscavam a glória, 

eram competitivos e desconfiados. Por isso viviam numa guerra de todos contra 

todos: “o homem é o lobo do homem”. 

 

Para obterem segurança em um ambiente de guerra, os homens teriam 

abdicado de suas liberdades individuais em favor de um ser soberano. O monstro 

Leviatan, representando o Estado, seria esse ser soberano. Ele era a representação 

simbólica de um contrato social, as suas escamas representavam o acordo de todos 

os homens19.  

 

Segundo ele, a soberania conferida ao Estado era capaz de compor os 

conflitos sociais. Nesse contexto de paz social, a liberdade individual e a 

propriedade seriam garantidas. Argumentava, ainda, que o poder soberano dado ao 

Estado era uno e indivisível20. 

 

Em uma direção parecida, começava outra discussão clássica sobre a 

política e o Estado. Rousseau, seguindo a teoria do contrato social, dizia que um 

poder soberano deveria existir para regular os conflitos sociais que viessem a 

                                                 
19 A idéia de corpo político era uma comparação ao corpo humano. Rousseau argumentava que os 
movimentos do corpo político eram dados pela soberania. 

 



 

prejudicar os direitos de propriedade. Esse poder seria oriundo de um pacto social e 

seria dirigido pela vontade geral que dava ao corpo político21 um movimento. 

 

John Locke insistiu em um referencial parecido. Argumentava, em 

suma, que os homens, quando estavam em estado de natureza, faziam guerras 

periódicas, existia um verdadeiro estado bélico. Os privilégios do estado de natureza 

deveriam ser superados, para garantir a segurança e a propriedade de todos. As 

necessidades sociais de propriedade fizeram surgir um ente com poder soberano 

dotado de coação e com juízes imparciais. 

 

Desde a antiguidade já existiam correlações teóricas importantes entre 

a política e a propriedade privada. Apesar de carregarem um critério científico 

diferente do que é visto hoje, essas teorias clássicas buscaram entender a soberania 

de uma maneira quase única para a época. 

 

As iniciativas teóricas buscaram algumas explicações para entender os 

fenômenos políticos gerados pela segurança da propriedade privada, ou ainda os 

fenômenos comerciais gerados pela política e, ainda hoje, elas são fontes primárias 

de pesquisa em ciência política. 

 

Algumas teorias foram completadas, criticadas e reformuladas, porém 

servem de referencial teórico importante para se analisar as questões que envolvem 

os poderes do Estado no julgar dos conflitos sociais. Novas teorias sobre a 

                                                                                                                                                         
20 A observação do desenho inserido na capa do Leviatan demonstra que as escamas do monstro são 
formadas por pequenas figuras humanas juntas representando o contrato social. Essa observação 
segue a orientação da metodologia antropológica que se preocupa com os símbolos. 
21 Cf HOBBES, Tomas. Leviatan. São Paulo: Nova Cultural, 1997. p. 50. (Os Pensadores). 

 



 

soberania estão surgindo, porém, com outras roupagens. 

 

1.2.2. Os tempos modernos 

 

Agora, no novo milênio, o crescente desenvolvimento do comércio 

parece não pretender mais estar à mercê de idéias conservadoras e nacionalistas 

sobre a soberania. Os Estados soberanos hoje são menos fechados22 ao debate 

quando o assunto é julgamento de conflitos comerciais. 

 

Os relacionamentos internacionais nos últimos anos têm 

assustadoramente crescido, novas relações sobre soberania têm surgido com o 

novo arranjo. Pesquisas mostram que os fluxos comerciais entre as nações nos 

últimos anos cresceram de uma maneira absurda. A perspectiva de um crescimento 

ainda maior parece aumentar com os processos relacionados com o 

desenvolvimento da tecnologia da informação. 

 

Em 1998, os dados da 0NU23 mostraram, que as exportações mundiais 

por grupos de países foram divididas em 67% para os industrializados; 3% para os 

em transição; e 28% para os em desenvolvimento. Parte do crescimento das 

exportações foi correlacionada com os processos de cooperação comercial entre as 

nações. 

 

Nações do mundo inteiro, com a expansão tecnológica têm seus 

comércios vistoriados e controlados por uma nova ordem internacional que está em 

                                                 
22 Ver exemplo da UE. 
23 Cf. ONU. United Nations, World Economic and Social Condition, 1996, p. 297. 

 



 

construção gradativa. Atores responsáveis pelos relacionamentos do comércio 

internacional têm pregado outros formatos institucionais para as soberanias dos 

Estados nacionais. As soberanias, sob essa nova perspectiva estão sofrendo um 

processo de relativização. 

 

Apesar de uma pressão constante do comércio para a relativização das 

soberanias nacionais, observa-se que elas, na maioria dos países, ainda resistem24. 

No entanto, acordos internacionais têm procurado sugerir o compartilhamento delas, 

com o intuito de dar um maior impulso às trocas comerciais. 

 

Assim, os acordos comerciais internacionais estão transformando 

institucionalmente a soberania dos Estados. Acolher as demandas internacionais 

sugeridas por um comércio em expansão, sem oprimir as forças internas ligadas ao 

comércio, é o grande desafio atual das nações. 

 

A arbitragem comercial privada utilizada no comércio internacional 

pode demonstrar que a soberania no Brasil sofre mudanças significativas. A 

correlação pode ser comprovada examinando-se o movimento dos acordos 

políticos25 sobre arbitragem comerciais, gerados pelo desenvolvimento cada dia 

mais crescente do comércio entre empresas brasileiras e estrangeiras. 

 

O consenso político no que se refere à implementação da arbitragem 

comercial internacional começou a existir no Brasil, na década de 90. Novas 

                                                 
24 Ver o caso do Mercosul, que apesar das pressões internacionais ainda não tem instituições 
supranacionais com poder para julgar os conflitos comerciais. 
25 A CNY, que trata dos laudos arbitrais estrangeiros, ainda não atingiu o efeito jurídico pretendido, 
visto que os laudos estrangeiros ainda precisão da homologação do STF. 

 



 

dimensões teóricas podem surgir no campo da ciência política capazes de serem 

ligeiramente incorporadas aos aparatos conceituais sobre o nacionalismo26 dos 

laudos arbitrais. 

 

A arbitragem comercial pode servir, então, como referência teórica 

importante para interpretações científicas sobre o fenômeno da relativização da 

soberania no Brasil. Existe uma fina relação entre a arbitragem comercial e o poder 

judicante nacional que é exercido internamente pelo judiciário, e, externamente, 

quando existir consenso, por instituições internacionais. 

 

 

1.2.3. Dimensões 

 

Parte-se ainda dos seguintes pressupostos adicionais fundamentais 

para uma melhor correlação, de que existem correntes políticas nacionais e 

internacionais interessadas na implementação da arbitragem comercial no Brasil e 

que a arbitragem utilizada como fator teste27 demonstra existir dois sistemas de 

barreiras: um interno e outro externo. Cada dimensão tem suas próprias 

características e regulam a relativização da soberania brasileira. 

 

Quando se usa então a arbitragem comercial como teste pode-se 

verificar que a soberania brasileira ainda carrega, dependendo da nacionalidade dos 

laudos arbitrais, dimensões diferentes e, sendo assim, recebem tratamentos 

                                                 
26 É bom lembrar que as idéias de nacionalismo estão longe de representar conteúdos neutros e 
universais, válidos em qualquer momento. Cf. HOBSBAWN, E. Noções e nacionalismos desde 1780. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 

 



 

desiguais. A simples nacionalidade do laudo arbitral determina se a arbitragem é 

nacional ou internacional. 

 

Se os laudos forem, por exemplo, da AAA – América Arbitration 

Association – nos Estados Unidos da América, ou da CCI - Chambre de Commerce 

International — na França. O laudo para o Brasil é externo e por isso precisa ser 

homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

Entretanto, se os laudos forem do Instituto Arbiter, em Pernambuco, ou 

da Câmara de Comércio e Arbitragem de Minas Gerais, os laudos são considerados 

nacionais, e, portanto não precisam ser homologados, partindo diretamente para 

uma execução judicial. 

 

Considerar-se-á, então, nessa pesquisa, a soberania no Brasil como 

formada por duas dimensões. Pode-se argumentar que existem dentro dessas 

dimensões outras dimensões interligadas. Porém, para ser demonstrada mais 

claramente a questão da arbitragem comercial no processo de relativização da 

soberania brasileira uma asseveração das duas dimensões bastam. 

 

 

1.3. Conflitos comerciais do mundo 

 

Parte-se agora de um pressuposto que a arbitragem comercial é um 

fenômeno jurídico nascido da sociedade civil organizada e interpõe o seguinte 

                                                                                                                                                         
27 Cf. EVERA, Van Stephen. Guide to Methods For Students of Political Science. USA: Cornell 
University Press, 1997. p. 27-30. 

 



 

dilema, de que forma o julgamento privado pode implementar uma maneira de 

resolver os conflitos comercias mundialmente sem ferir a ordem pública e a 

soberana dos Estados nacionais? 

 

Guerras, terrorismo e outros mecanismos de resolução violenta de 

conflitos, que no passado eram vistos como uma maneira plausível de se alcançar 

algumas resoluções comercias, hoje em dia, não fazem mais sentido apesar de 

ainda presentes em alguns casos excepcionais, as formas violentas de resolução de 

disputas são condenadas pela comunidade internacional, que vem pregando a paz, 

e a não intervenção violenta. 

 

Por sua vez, os métodos pacíficos de resolução comercial hoje são 

incentivados internacionalmente. Esses métodos alternativos buscam dirimir conflitos 

comerciais através de procedimentos legais aceitos pela comunidade internacional. 

 

As arbitragens, as mediações e as conciliações, como métodos 

pacíficos, são palcos de diversas negociações no plano político internacional. Isso 

gerou uma mudança nos processos de intervenção dos Estados, principalmente no 

que se refere ao controle jurisdicional de determinados setores do comércio e 

serviços. 

 

O processo confirma uma recomposição do Estado, em relação aos 

ajustes da produção e circulação de mercadorias. Redimensiona também alguns dos 

preceitos modernos do liberalismo, que se convencionou chamar de reestruturação 

neoliberal. 

 



 

 

A característica fundamental da transformação é a mudança 

institucional no âmbito interno dos Estados soberanos. O capital objetivou esse 

rearranjo visando uma adaptação à ordem mundial. Em nome das mudanças 

ocorrem atualmente grandes reformas no âmbito das soberanias. 

 

Para criar um ambiente jurídico seguro entre os relacionamentos 

internacionais, a sociedade civil tem sugerido órgãos privados com poderes efetivos 

para julgar, a institucionalização também é colocada a serviço desses poderes. Uma 

nova ordem privada internacional está se formando, entretanto, a organização 

privada do comércio ainda carece de autonomia para usar a violência legítima, por 

haver barreiras impostas pelas soberanias dos Estados nacionais. Principalmente, 

quando ocorre monopólio estatal do poder de executar o direito. 

 

Verifica-se que uma conseqüência imediata do aumento das trocas 

internacionais é o crescimento dos conflitos comerciais entre as diversas empresas 

que negociam suas mercadorias e serviços em um mundo em processo de 

globalização. 

 

Os conflitos comerciais surgidos dos relacionamentos internacionais 

emergem como foco de diversas articulações no campo da política internacional. O 

conhecimento das políticas empregadas para implementação de instituições 

privadas que regulem esses conflitos também é palco de profundas reflexões. 

 

Argumenta-se que conflitos dentro do comércio precisam ser resolvidos 

 



 

como forma de alargamento das relações comerciais. Entretanto, para que isso 

ocorra as barreiras devem sofrer um processo de relativização, a principal é a 

soberania do Estado Nacional. 

 

Nos tempos atuais a soberania tem uma roupagem diferente da 

apresentada pelos teóricos clássicos. Os atores políticos, responsáveis pelos 

relacionamentos comerciais e econômicos cada dia mais interdependentes, 

entendem que ela deve sofrer um compartilhamento não só entre os Estados, como 

também entre eles e a esfera privada da sociedade. Esses atores não querem o fim 

do Estado nacional, mas também não querem que a soberania seja uma barreira a 

livre circulação de mercadorias. 
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2. COMÉRCIO

    

 

 

Não se pode deixar de argumentar que a desconcentração do poder 

soberano Estatal se desenvolve no sentido de agrupar  os ideais surgidos na esfera 

do comércio. O alargamento do debate político na direção da privatização da justiça 

surge como uma condição necessária para o progresso internacional. Nesse sentido, 

a  arbitragem está sendo incentivada pelas instituições internacionais e nacionais. 

 

Os  bens disponíveis estão modificando algumas articulações políticas 

para desenvolvimento do comércio. Existe um interesse em uma aliança 

internacional que busca por uma justiça global válida internacionalmente, como uma 

forma eficaz na resolução dos conflitos comerciais entre as empresas de diversos 

países. 

 

Como a arbitragem é fenômeno interno das relações comercias e 

participa dos relacionamentos sociais de uma forma quase setorial. O acesso à 

justiça privada é distribuído principalmente na esfera do comércio, criando um maior 

fluxo de bens patrimoniais disponíveis e uma maior segurança jurídica aos contratos 

internacionais. 

 

 

 



 

 

 

2.1. O processo da união 

 

Controvérsias surgidas entre os contratos comerciais nacionais, como 

também entre os multinacionais, fazem parte das negociações constantes sobre a 

relativização das barreiras soberanas nacionais. Articular propostas de relativização 

do poder jurídico dos Estados soberanos, com intuito de liberar as controvérsias 

surgidas do comércio é um dos focos das negociações políticas internacionais.  

 

Segundo Manuel Castells28, as mudanças no comércio internacional, 

com a globalização dos mercados têm consolidado redes internacionais de compra e 

venda. Essas mudanças suscitaram uma maior rapidez dos fluxos de bens entre as 

nações e entre as multinacionais que estão ligadas à rede. 

 

Logo, com vistas aos elementos que compõem a lógica atual 

capitalista, propondo um mercado livre das barreiras impostas pelos Estados e por 

suas soberanias, dir-se-ia que o fenômeno da arbitragem comercial se trata da 

cooperação jurídica internacional, sendo um substrato da vida econômica. 

 

Segundo o argumento de Durkheim, o fenômeno da cooperação 

jurídica é uma maneira de agir econômico. Ou seja, um fato econômico-social de 

                                                 
28 As redes constituem a morfologia das sociedades, a difusão lógica das redes modifica de forma substancial a 
operação e os resultados dos processos produtivos de experiência, poder e cultura. Cf. CASTELLS, Manuel . A 
sociedade em rede. São Paulo:  ed. Paz e Terra, 1995. passim. 

 



 

“ordem anatômico ou morfológico jurídica que concerne ao substrato da vida 

econômica mundial29”.  

 

Nesse mesmo sentido, uma organização internacional passa ser quase 

obrigatória, impondo-se no campo econômico, social, político e jurídico. É um 

fenômeno a projetar o fato econômico-social, ou ainda, nas palavras de Durkheim: 

“uma pressão coletiva que impõe aos indivíduos esta concentração30”.  

 

Os membros da comunidade internacional, levando em consideração 

seus próprios interesses, não só são individualmente atraídos uns pelos outros 

porque se assemelham em dadas condições, como estão ligados pela “condição de 

existência do tipo coletivo31”. Ou seja, encontra-se na cooperação internacional da 

consciência coletiva, que não deve ser entravada.  

 

Uma característica fundamental da percepção coletiva é a flexibilidade 

da soberania objetivada pelo capital. Flexibilidade esta que permite uma maior 

possibilidade de exploração e lucratividade instaurando uma nova onda de 

crescimento dos lucros dos capitalistas. Em nome da mudança são propostos 

mecanismos de resolução de disputas privadas, livres da interferência dos Estados 

nacionais. 

 

 

2.2. Ordenamento comercial 

                                                 
29 Cf. DURKHEIM, Émile. Da divisão social do trabalho. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 393. (Os 
Pensadores) 
30 Cf. op. Cit. p. 395. 
31 Cf. op. Cit. passim. 

 



 

 

A falta de um ordenamento jurídico32 mais concreto que contemple as 

controvérsias na esfera internacional foi um dos fatores que levou a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) a adotar os sistemas derivados dos juízos de eqüidade. 

Essa inovação abriu espaço para decisões impositivas de entes privados33. Está 

estabelecendo-se que essa é a melhor maneira de regular as controvérsias do 

comércio internacional. 

 

Alguns conflitos internacionais envolvendo mercadorias necessitam de 

um trâmite alternativo que não os entravem. Uma experiência foi analisada para 

limitar e  dar conta das reflexões, a experiência brasileira. Ainda que, até certo 

ponto, existam nessa dissertação referências distantes a outros países e blocos 

econômicos. Entretanto, para compreender-se o processo doméstico, a questão 

central foi a prática da arbitragem nas instituições brasileiras. 

 

Logicamente é difícil argumentar em favor das proposições 

apresentadas sem levar em conta o direito internacional  que é utilizado pelos 

países. A amplitude da matéria poderia deixar a presente dissertação fora do foco, 

mas também não poderia ficar de fora, visto que tem como ponto de partida um 

fenômeno jurídico internacional. Ao mesmo tempo, refletir demasiadamente sobre o 

direito internacional não é o interesse da pesquisa. 

 

                                                 
32 Cf. BOBBIO, Noberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 9ª ed. Ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1997. 
passim. 
33 A concepção privada do instituto não é a mais indicada. Sobre o assunto: Cf. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser.; 
GRAU, Nuria Cunill. O público não-estatal na reforma do Estado. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio 
Vargas, 1999. 

 



 

Na área das ciências humanas, os conflitos comerciais resolvidos por 

arbitragem comercial estão servindo de foco em diversas pesquisas, principalmente 

na área do direito comercial. Atualmente, o direito comercial, bem como suas 

vertentes teóricas, fazem parte do rol de disciplinas que mais se interessam pelo 

tema.  

O conhecimento das políticas empregadas para implementação de 

instituições que regulem os conflitos comerciais também é palco de profundas 

reflexões. Nos tempos atuais, a arbitragem comercial começa a fazer parte dos 

estudos políticos34.   

 

 

2.2.1. Segurança jurídica para o comércio 

 

Os procedimentos alternativos de resolução de conflitos comerciais 

surgem para realizar, pelo menos na esfera privada da sociedade, a custosa 

segurança jurídica, já que internacionalmente os comerciantes anseiam por uma 

justiça rápida e com eficácia  global.    

 

A arbitragem comercial pode estabelecer novas regras para o jogo 

político internacional, gerando, com isso, uma maior segurança para o comércio 

internacional, seja do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista político 

normativo. Isto é, os conflitos comerciais devem ser resolvidos na esfera 

internacional de maneira justa e através de regras previamente estabelecidas.    

 

 



 

Seguidor de outros formatos institucionais, diferentes do empregado 

pelo Estado na busca da pacificação social, esse modelo de resolução arbitral para 

o comércio entre empresas nacionais e estrangeiras emprega técnica de resolução 

de disputas díspares do sistema estatal, visto que as regras processuais na 

arbitragem comercial são escolhidas pelas partes do litígio. 

Mecanismos pacificadores alternativos ao modelo público-estatal, que 

no passado foram usados sob outros formatos institucionais, de repente, voltam. 

Impulsionados pelo comércio em expansão em um planeta em processo de 

globalização, ressurgiram com mais força após a Segunda Guerra Mundial quando 

os avanços nas negociações multilaterais tiveram seu apogeu. 

 

Naquele período, começaram  as propostas de integração de Estados 

soberanos e a participação democrática dos cidadãos nos processos decisórios. 

Com efeito, os avanços nas negociações comerciais colocam a soberania em xeque, 

pois apesar da idéia de que a soberania em causa formal do Estado35, 

eventualmente, pode ser discutida a possibilidade de projetar essa soberania a 

outros modelos institucionais de associações humanas distintas dos Estados 

Nacionais. 

 

Incluem-se entre os modelos a conciliação, a mediação e a arbitragem, 

sendo os dois primeiros regidos por regras próprias de composição, porém sem 

julgamento da relação conflituosa, pois conciliadores e mediadores articulam um 

acordo não imperativo entre os atores.  

                                                                                                                                                         
34 O próprio judiciário só começou a fazer parte dos estudos políticos na década 90. Cf. CASTRO, Faro Marcos. 
O Estudo do judiciário. in RUA, Maria das Graças.; CARVALHO, Maria Izabel Valadão (Orgs). O estudo da 
política: tópicos selecionados. Brasília: ed. Paralelo, 1998. p. 87. (Coleção Relações Internacionais e Política). 
35 VILLENEUVE, Bigne. L’ Activité Étatique. Paris:Serey, 1995. p. 67. 

 



 

 

O último, que mais interessa à pesquisa, segue regras próprias, 

diferenciando-se dos outros modelos em muitos aspectos, mas, principalmente, na 

comprovação de que no procedimento arbitral existem decisões imperativas de 

julgadores que são reconhecidos, nessa instituição, como árbitros. 

 

Confere-se que as decisões imperativas dos árbitros têm força própria 

diferenciando-se da força do Estado-juiz quando é instigado para resolver algum 

conflito social. Uma dessas características é percebida através da participação nos 

julgamentos da sociedade civil.    

 

A falta dos modelos alternativos de resolução de disputas 

internacionais, entretanto, não são os substratos principais da articulação negativa 

sobre as idéias que envolvem a questão da arbitragem, visto que os métodos 

alternativos vêm mostrando eficácia. O grande enfoque negativista seria, então, as 

questões que envolvam as relações de poder de julgar os conflitos de maneira 

privada. 

 

 

2.2.2. Interesses do comércio 

 

Um exame mais apurado dos anseios da comunidade empresarial 

brasileira, como das comunidades internacionais, indica que o movimento para a 

implementação da arbitragem comercial é incitado visando interesses corporativos 

do comércio nacional e internacional. 

 



 

 

Serve como exemplo nacional a Confederação das Associações 

Comerciais do Brasil (CACB), que detém a representatividade sindical do 

empresariado nacional e congrega setores produtivos da nação36. Ela tem traçado 

estratégias para, através de suas assessorias acompanhar os debates sobre a 

arbitragem comercial no Congresso Nacional.    

 

Internacionalmente tem-se a ONU, que através da Comissão para o 

Direito Comercial Internacional (UNCITRAL) promoveu o incremento da arbitragem 

no sistema internacional do comércio. Em fase de implementação em diversos 

Estados soberanos o procedimento arbitral ainda representa um movimento de 

cunho estritamente político comercial, visto que só pode ser incitado para resolver 

controvérsias que envolvam bens patrimoniais disponíveis. 

 

 

2.2.3. Vocação comercial 

 

O sucesso da cartilha implementada na União Européia (EU) logrado 

pela primeira vez na história da humanidade e que criou um perfil supranacional para 

suas instituições, repercutiu, também, de forma contundente no apoio de 

intelectuais, políticos e empresários para implementação de técnicas de resolução 

de conflitos sociais não estatais. Essas técnicas, entretanto, só podem ser usadas 

nos julgamentos de contenciosos que envolvem bens patrimoniais disponíveis.  

 

                                                 
36 Ver anexo (A-3) 

 



 

Nos antigos países socialistas a arbitragem era administrada, no que 

concerne às relações de comércio internacional, por Cortes de Arbitragem, 

constituídas no seio das Câmaras de Comércio de diferentes países, como, por 

exemplo, na Câmara de Comércio Internacional de Paris.  

 

Nos países de economia não coletivizada, a arbitragem é por vezes 

administrada sob os auspícios de uma Câmara de Comércio, ou de uma Bolsa de 

Valores, como é exemplo, em São Paulo, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Nesse 

sentido, o caráter público e semipúblico das Bolsas são evidenciados37. É possível 

também a arbitragem ser administrada através de cuidados de instituições que se 

revestem de caráter puramente privado com função pública38, como, por exemplo, 

em Pernambuco, o Instituto Arbiter de Resolução de Disputas. 

 

Para não ficar sem referência, registra-se que, no rol das instituições 

existentes, algumas têm competência geral ou especializada. De competência geral 

são aquelas que não fazem qualquer restrição a todos os tipos possíveis de 

arbitragem como o Instituto Arbiter, em Pernambuco, do tipo, especializada, existe a 

Comissão de Arbitragem Marítima da Rússia, que depois de sua criação dedica sua 

atividade ao ramo marítimo39. 

 

 

2.3. Um esquema internacional 

                                                 
37 Cf. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser.; GRAU, Nuria Cunill. Entre o Estado e o mercado: o público não-estatal. 
In PEREIRA, Luiz Carlos Bresser.; GRAU, Nuria Cunil (Orgs). O público não-estatal na reforma do Estado. 
Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas , 1999.  passim. 
38 ibidem. 

 



 

 

Seguindo um esquema inovador, já na década de 60, o mais 

importante bloco econômico a se consolidar, o europeu, verificou as dificuldades 

existentes na prática da arbitragem comercial internacional. Desse modo, sob os 

auspícios da ONU, disciplinou a questão na Convenção Européia sobre Arbitragem 

Privada Internacional de Genebra, em 21.04.61. Essa Convenção inspirou a 

elaboração, na década de 70, da Convenção Interamericana sobre Arbitragem 

Comercial Internacional firmada no Panamá em 30.01.75. 

 

A Convenção do Panamá foi inovadora para a época em que foi 

redigida, ao dispor no seu art. 3º sobre a aplicação do Regulamento de Arbitragem 

da Comissão Interamericana de Arbitragem Comercial.  

 

Cumpre notar que, em 1996, foi instituída a UNCITRAL, executando 

intensa atividade na área de arbitragem, concentrando-se em duas áreas, a saber: o 

desenvolvimento de regras40 de arbitragem para serem usadas, opcionalmente, na 

arbitragem ad hoc do comércio internacional e a harmonização de uma lei arbitral.  

 

Assim, a comunidade internacional foi brindada, em 1976, com o 

Regulamento de Arbitragem41 e pela Lei Modelo de Arbitragem42 em 1995. Esta 

                                                                                                                                                         
39 A Câmara Brasil-Rússia tem acordos assinados na Rússia com as câmaras da cidade de Moscou, a câmara de 
Urais, a câmara de comércio autônoma Tatarstan e a câmara da cidade de St. Petersburg. A Câmara Brasil-
Rússia além de fomentar o comércio exterior, funciona como junta de arbitragem comercial.      
40 Cf. Regras de Arbitragem e Regras de Conciliação da UNCITRAL - Comentários sobre a organização de 
procedimentos de arbitragem. Brasília: Ministério das Relações Exteriores (MRE); Departamento de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnologia, 1999.  
41 No Mercosul existe o Regulamento Modelo de Arbitragem Comercial Internacional para as Instituições 
Arbitrais do Mercosul, Chile e Bolívia, surgiu em cumprimento ao art. 12,  inciso ‘1’, alínea ‘b’, do Acordo de 
Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul.   
42 Ver anexo (A-1) 

 



 

última tendo grande repercussão nos Estados43, posto que passaram a incorporá-la, 

totalmente ou parcialmente, nas legislações internas. 

 

No âmbito interamericano existe a Convenção de Montevidéu, de 1979, 

que regula a eficácia dos laudos arbitrais estrangeiros, tendo a peculiaridade de 

complementar a Convenção do Panamá. 

 

2.3.1. Mercosul 

 

Nesse ínterim, aconteceu o processo de integração econômica do cone 

sul, resultado de um tratado de cooperação regional de cunho mercadológico, já 

que, desde o início, ele tentou propiciar um ambiente adequado às relações 

comerciais, gerando, ao mesmo tempo, diversas formas de interações políticas e 

jurídicas apoiadas na política intergovernamental. 

 

Esse final de século foi marcado por inúmeras mudanças no campo 

das relações internacionais, dentre elas estão as transações comerciais e 

financeiras no âmbito privado que também prosperaram intensamente. Com efeito, 

no Mercosul, desde que o Tratado de Assunção (TA) foi firmado, o comércio entre os 

Estados partes triplicou44.  

                                                 
43 O Brasil através de sua Lei de Arbitragem incorporou parcialmente esse modelo. 
44 Jorge Schvarzer bem explica esse processo: “Les échanges entre l’ Argentine et ses associés du Mercosur ne 
correspondaient qu’à 8% de ses exportations totales en 1986; dix ans plus tard, ils en représentaient 25% et le 
Brésil était devenu le principal partenaire commercial, repoussant au secund plan les traditionnels clients 
européens qui avaient été au premier rang depuis plus d’un siècle. Dans la même période, le marché régional 
passa de 5% à 14% des exportations brésiliennes. Du simple fait des petites dimensions de leurs économies 
respectives, l’ Uruguay et le Paraguay réalisèrent dès lors la moitié de leurs échanges avec le Mercosur. Cette 
croissance des échanges à l’ intérieur du groupe eut lieu dans le contexte d’une croissance accélérée des 
échanges internationaux de chacun des pays concernés, échanges qui doublèrent pratiquement entre 1990 et 
1996. C’est-à-dire que le commerce à l’intérieur du Mercosur fût le principal responsable de cet accroissement et 
qu’il connut un développement beaucoup plus rapide que les échanges avec le reste du monde” Cf. 

 



 

 

Para se adaptar às controvérsias comerciais, foi criado no bloco o 

Protocolo de Lãs Leñas, de 1992, que trata da cooperação entre os Estados partes 

sobre matéria de arbitragem, sendo um acordo de fundamental importância para 

regulação da arbitragem comercial no Mercosul. Igualmente, para as controvérsias 

entre os Estados quanto à aplicação do Tratado de Assunção (TA) foi firmado, em 

1991, o Protocolo de Brasília (PB). 

Os signatários do TA45 tentam, desde o início, propiciar a existência de 

um ambiente adequado às transações comerciais internacionais, sendo uma de suas 

matizes a segurança jurídica46, externada na possibilidade de fornecer meios 

alternativos para solucionar disputas comerciais. 

 

O Mercosul, por também seguir a via democrática,47 formulou uma 

nova organização jurídica para a união, concentrada no julgamento arbitral 

comercial. Acordos vigentes voltam-se para uma política internacional que incita à 

resolução dos conflitos entre as empresas do bloco através da arbitragem comercial.  

 

Na solução de controvérsias entre particulares e Estado, há 

abstinência no trato da questão no âmbito do Mercosul, ficando os particulares sem 

norte orientador. Eles esperam a efetivação de normas comuns e formais que 

instaure vias mais democráticas e inclusivas dessa parcela social. 

 

                                                                                                                                                         
SCHVARZER, Jorge. Le Mercosur.Du succès à la crise: le poids du Brésil. nº 33. Paris,  1999. p. 83. (Problémes 
d’Amerique Latine) 
45 Os signatários do Tratado foram: Brasil; Argentina; Paraguai e Uruguai. 
46 A segurança jurídica é fundamental nas transações comerciais internacionais, pois ela observa o preceituado 
pela ordem jurídica internacional.  
47 A Cláusula democrática é usada no TA. 

 



 

Todas as tendências reforçam os argumentos de que o papel do 

Estado terá que ser revisado. Os  processos de integração econômica têm, na forma 

de regular as controvérsias surgidas entre os Estados partes48 e entre nacionais, 

uma de suas mais importantes peculiaridades.  

 

 

 

2.3.1.1 A política regional 

 

A política comercial do bloco mercosulino segue a direção da 

arbitragem comercial, uma vez que a durabilidade e o sucesso da união depende de 

instrumentos mais eficientes para solucionar controvérsias. Ao contrário, sua 

ausência pode representar o enfraquecimento de uma união em transitoriedade.   

 

Os movimentos sociais ligados ao comércio brasileiro formularam 

políticas através das seções brasileiras do Foro Consultivo Econômico Social, 

Comissão Parlamentar Conjunta e da Comissão de Comércio, todas elas do 

Mercosul. As políticas repercutiram nas vias de participação nos julgamentos das 

controvérsias privadas.  

 

O projeto político para o Mercosul insere-se, assim, em um contexto 

internacional novo e complexo que ultrapassa a esfera econômica, consolidando 

uma dimensão política estratégica de consolidação da democracia49, bem como 

                                                 
48 Existe no processo do North American Free Trade Agreement (NAFTA) um grupo técnico responsável pelo 
estudo das controvérsias. 
49 Cf. DABÈNE, Olivier. La región Amérique latine: interdépendance et changement politique. Paris: Presses de 
Sciences Po, 1997. p. 255-268. 

 



 

busca implementar acordos inter-regionais mais incisivos entre blocos regionais com 

o fito de fortalecer o pacto interno. 

 

A idéia de compartilhamento de poder soberano, desenvolvido no 

processo de integração regional europeu, serviu de paradigma mundial mudando as 

relações dos Estados soberanos. Entretanto, o modelo europeu não foi aplicado no 

Mercosul, que mantém, por enquanto, uma política mais voltada para o sistema 

intergovernamental. 

No quadro político do Mercosul, as exigências internacionais por 

segurança jurídica interagem-se com a ordem interna do bloco, refletindo-se nos 

mecanismos de resolução de disputas comerciais brasileiros. As relações 

internacionais através desses mecanismos alternos estariam mais protegidas dos 

insucessos da própria falta de estrutura dos Estados signatários em resolver litígios.  

 

 

2.3.1.2. O Comércio no Bloco 

 

Desde o início da formação do processo de integração, o comércio 

participa como ponto fundamental da lógica intra muros da política interna e externa 

do Mercosul. Esse aspecto nuclear produz e vai continuar produzindo, no decorrer 

da união comercial, atuações políticas interessadas na formação de uma 

inclusividade de alta intensidade50 nos julgamentos das controvérsias comerciais. 

Acredita-se que a formação do mercado para o cone sul redimensiona-se para se 

                                                 
50 Boaventura de Souza Santos argumentou em conferência pública realizada em 03 de fevereiro de 2003, no 
CFCH/UFPE, que o direito está sendo usado como política há muito tempo e a democracia deve ser radicalizada 
no acesso à justiça, isto é, a substituição do poder das esferas duras da sociedade como o judiciário para uma 
autoridade partilhada, “a democracia tem que ser estendida a outros domínios”.   

 



 

ajustar às demandas exógenas e endógenas sugeridas pela comunidade 

internacional e pela sociedade civil nacional. 

 

Desse modo, a principal inovação seria na própria estrutura dos 

Estados, que são dependentes de meios alternativos para ser mais eficientes, visto 

que a arbitragem comercial privada vem atuando com função judicante e distributiva 

de justiça. 

 

Em nível regional, a arbitragem comercial é de suma importância para 

a compreensão das políticas internas do Mercosul. O fortalecimento da constituição 

do bloco dependerá de como serão resolvidas as disputas comerciais privadas 

existentes em seu interior. 

 

O fato do Mercosul apresentar uma estrutura institucional menos 

eficiente da apresentada pela UE, no que tange aos mecanismos de resolução de 

controvérsias, reflete a necessidade de redefinição das políticas do bloco, já que as 

controvérsias entre os Estados e entre eles e os particulares têm que ser resolvidas 

rapidamente. Gerar uma maior segurança jurídica nas relações comercias é também 

a vocação do bloco.      

 

Aderindo ao modelo arbitral, o Mercosul busca instituir mecanismos 

que resolvam disputas comerciais entre as empresas dos Estados, através de 

mecanismos mais céleres e eficazes. Uma união jurídica dessa magnitude repercutiu 

de forma incisiva na formação do aparato político do bloco sul americano.  

 

 



 

Os governos da Argentina e Paraguai, que são mais flexíveis no 

tocante à autonomia da arbitragem comercial, manipularam seus ordenamentos 

jurídicos para seguirem as propostas das instituições internacionais ligadas ao 

comércio. No entanto, encontram-se presos às propostas contrárias do Brasil e do 

Uruguai, que via constitucional prendem-se ao ícone tradicional e nacionalista da 

soberania. Principalmente associado ao sistema de aplicabilidade direta e ampla das 

decisões dos árbitros das instituições arbitrais do Mercosul. 

 

O simples reconhecimento de que existem mecanismos de resolução 

de disputas privadas no Mercosul denota que as políticas para o bloco voltam-se 

para o cumprimento de uma agenda de não interferência no comércio.  Percebe-se 

que a arbitragem comercial vem sendo desenvolvida nos países que constituem o 

Mercosul de maneira intensa, visto que as empresas dos países signatários 

começam a ativar, sempre que possível, o mecanismo arbitral como forma de reaver 

os seus direitos.   

 

A observação das negociações, referente aos acordos internacionais, 

no âmbito do Brasil e do Mercosul, patrocinados especialmente pelos atores políticos 

representantes dos setores da indústria e do comércio, revelou o interesse marcante 

desses setores estratégicos da macro-economia na implementação da arbitragem 

comercial.  

 

Outros pontos que chamam a atenção seriam as sindicâncias em nível 

nacional sobre esse fenômeno social. Algumas dessas especulações convergem 

sobre a especialidade técnica do juiz de direito no Brasil, pois, para o judiciário 

 



 

sentenciar conflitos comerciais não precisa de visão especializada e sim generalista 

das controvérsias. Ao contrário, o árbitro é normalmente um técnico e julga o litígio 

através do método não jurisdicional, seguindo os princípios inerentes a um 

julgamento baseado em princípios de justiça. Nesse caso, oferece um serviço mais 

preparado do que qualquer um puramente estatal.  

 

É por isso que as possibilidades de implementações de procedimentos 

mais céleres nos julgamentos de litígios internacionais, têm levado os países do 

cone sul a facilitar a utilização de métodos alternos que ajudem o fortalecimento dos 

esquemas de integração. O Brasil, por sua vez, ainda não acertou um modelo 

apropriado de incorporação dos laudos insurgidos pela arbitragem comercial privada 

internacional, inclusive os oriundos das instituições domésticas do Mercosul. 

 

Da mesma forma dos laudos estrangeiros, os laudos arbitrais das 

instituições de arbitragem do Mercosul precisam ser homologados pelo STF. Por sua 

vez, um laudo arbitral que julga, por exemplo, controvérsia entre empresas 

brasileiras não precisa dessa homologação, visto que, sendo pátrio, o laudo não 

ofende à soberania nacional e não precisa ser incorporado ao ordenamento jurídico 

interno, contudo, os países do bloco têm acordado com uma política pública apta a 

capacitar em nível regional o sistema arbitral comercial  privado. 

 

 

2.3.1.3. Indício supranacional no Mercosul? 

 

 



 

Seguindo a orientação do TA, que prega a segurança jurídica regional, 

os governos dos Estados-partes do Mercosul fizeram modificações nos mecanismos 

de soluções públicas de controvérsias do bloco. Criaram uma instância de apelação 

que era inexistente, sob a forma de um mecanismo permanente,  integrada por cinco 

juristas com mandato de até seis anos e cuja sede permanente encontra-se em 

Assunção. 

 

O Mercosul, ainda carente de instituições supranacionais, instituiu com 

o Protocolo de Olivos (PO), um tribunal permanente com competência revisional 

composto por árbitros permanentes. Essa instituição, que ainda não passou pelo 

crivo legislativo brasileiro, fortalecerá o modelo institucional do sistema de resolução 

de controvérsias estatais do bloco.  

 

Os objetivos do procedimento permanente são melhorar e dar garantia 

ao sistema de resolução de controvérsias do bloco, acelerando a solução dos 

problemas comerciais. Ressalta-se que esse procedimento se aproxima do modelo 

utilizado pela OMC. 

 

Começam a  padecer alguns dos entraves ao modelo arbitral estatal 

permanente. O arranjo institucional que se comprova analisando os acordos vigentes 

no bloco estão, com o passar do tempo, influenciando o modelo de arbitragem 

privada do Brasil. A associação a esses dispositivos internacionais é mais uma 

demonstração da direção tomada pelo governo brasileiro no tangente à arbitragem 

comercial internacional. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceira Parte 

Arbitragem Privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ARBITRAGEM PRIVADA

 

 

 

Na década de 90, a quantidade de instituições  de arbitragem no Brasil  

aumentou com uma intensidade tremenda. Nesse mesmo período, prosperaram as 

políticas neoliberais baseadas na minimização do Estado e na privatização de 

setores  públicos.  

 

O desenvolvimento dessas idéias foi, aos poucos, impulsionando 

propostas de reforma do sistema burocrático e racional-legal51 que entrara em crise. 

Isto agravado pelo fato de que as controvérsias comerciais na esfera internacional 

também aumentaram. 

 

Para responder o porquê dos conjuntos de ações direcionadas a 

formulações de uma política voltada para a implementação de métodos alternos de 

resolução de disputas privadas no Brasil, resultante da celeridade e aumento das 

trocas de mercadorias, necessita-se compreender que nos tempos atuais existem 

correntes políticas interessadas na liberdade e na segurança do comércio 

internacional52. 

 

                                                 
51 Cf. WEBER, Max. Economía y Sociedad. Conceptos sociológicos fundamentales. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1987. p. 139-198.   
52 Criou-se, com o Protocolo de Ouro Preto (POP), a Seção Brasileira do Foro Consultivo Econômico Social do 
Mercosul, da qual o plenário é constituído por várias instituições, dentre elas a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC), que exercem um forte lobby na implementação 
das políticas comerciais e de seus interesses comuns. No Brasil, a Confederação  Nacional do Comércio teve 
uma atuação política muito importante na tramitação legislativa da Lei de Arbitragem Brasileira, de 1996, e da 
Convenção de Nova York, ratificada por decreto em 2002.  

 



 

Os elementos cognitivos do comércio reforçam o arranjo internacional. 

Não se pode perder de vista que os Estados prestam muita atenção nas políticas 

internacionais dos outros. Nenhum governo pode ser indiferente às políticas dos 

outros governos53, nem às demandas sociais internas deles  próprios. 

 

 

3.1. Arbitragem no Brasil 

 

Depreende-se dos argumentos apresentados que, no Brasil, a prática 

da arbitragem ainda é empregada de forma um pouco singela, mas está sendo 

incentivada. Ela poderá servir como forma de alargar mais o comércio externo e o 

mercado de capitais54 brasileiro. 

 

Obviamente segue a direção internacional o poder judiciário nacional, 

pois é o monopolizador da violência55 coercitiva na esfera interna do Brasil. A ordem 

internacional impõe aos juízes das controvérsias um conjunto de normas de 

características internacionais, como convenções, acordos e tratados, que fazem 

parte do sistema normativo da Nação. Eles contribuem para a criação de uma ordem 

jurídica internacional cada dia mais interdependente. 

 

                                                 
53 No caso do Mercosul Cf. TAVARES, José Antônio Giusti .; ROJO, Raúl Enrique. (Orgs) Instituições políticas 
comparadas dos países do Mercosul. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1998. 
54 Sem a prática da arbitragem os direitos dos investidores no mercado de capitais estarão à mercê do judiciário, 
que muitas vezes não é especializado para resolver os litígios entre os acionistas, pois  esse tipo de litígio 
demanda um conhecimento técnico muito específico por conter documentos de operações financeiras e desenhos 
societários muito sofisticados, que sem sombra de dúvidas seriam interpretados melhor por árbitros 
especializados. Como conseqüência, foi instituída, em 2001, para servir de  modelo brasileiro, gerando uma 
minimização no nervosismo do mercado, a Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) que já se encontra em 
pleno funcionamento na BOVESPA. Essas questões  influenciam nos fluxos de investimentos, pois os acionistas 
precisam de segurança jurídica para decidir de que forma investir.      

 



 

3.1.1. Judiciário em crise 

 

Quase que totalmente fora do arranjo mundial que prega uma justiça 

rápida para melhor desenvolvimento do livre comércio entre as nações, o Brasil 

procura um rumo para resolver seus problemas internamente, dado um judiciário que 

atualmente encontra-se em crise institucional profunda. 

 

Nesse momento em que se constata a crise institucional do poder 

judiciário, os laudos que emergem das instituições brasileiras e internacionais de 

arbitragem podem servir de alargamento sobre as resoluções dos conflitos 

comerciais, como também servir de modelo analítico que explore a ineficiência da 

justiça. Essas abordagens amplas, porém, servem apenas como balizamento causal. 

 

O Poder Judiciário recebe críticas fortes atualmente, pois como tutor do 

poder judicante, não vem respondendo aos anseios de justiça. Ocorrem no Brasil 

discursos de atores políticos que interpelam as ineficiências do judiciário que vem 

passando por uma crise institucional e por isso não consegue julgar com eficiência 

os conflitos comerciais.  

 

Argumenta-se que existe uma sobrecarga no poder judiciário que tem 

causado nos países56, mas particularmente no Brasil, onde se desenvolveu a 

                                                                                                                                                         
55 O Estado tem o monopólio da violência. Nesse sentido, Cf. WEBER, Max. Economía y Sociedad. Conceptos 
sociológicos fundamentales. México: Fondo de Cultura Económica, 1987. passim.   
56 Segundo o desembargador português Alexandre Batista Coelho, presidente da Associação Sindical dos Juízes  
Portugueses, o judiciário daquele país também está em crise, apesar de fazer parte da EU que é o maior mercado 
interno do mundo. Cf. FONSECA, Sofia Ana. Há quem tente condicionar os juízes. Revista Focus, nº 197, São 
Paulo, 23 de julho de 2003, Entrevista,  p. 18-20.   

 



 

pesquisa57, a criação de  formas alternativas para solucionar controvérsias 

comerciais, sendo a arbitragem comercial o meio mais difundido. 

 

As críticas ao judiciário, por sua vez, se baseiam, inclusive, nas 

observações empíricas dos operadores do direito58 e nas inferências estatísticas 

extraídas de amostras probabilísticas analisadas com critério científico pelo Banco 

Mundial59.  

 

Porém, a ineficiência do poder judiciário não é o único modelo 

explicativo da determinação brasileira para implementar a arbitragem no país, visto 

que as políticas do livre comércio apoiadas por instituições internacionais e 

nacionais são também responsáveis. As ações políticas empregadas na maioria dos 

países com regime democrático, inclusive nos que a justiça funciona, interpelam no 

caminho da arbitragem comercial privada.  

 

Esse canal de interpretação é fundamental para entender o porquê das  

políticas brasileiras direcionarem suas forças para implementação do sistema arbitral 

na resolução das disputas comerciais, direcionando-se cada dia mais para propostas 

mais flexíveis sobre a soberania nacional, dispensando o modelo de Estado público 

                                                 
57 A pesquisa foi realizada com o apoio institucional do Núcleo de Estudos sobre Política Internacional - NEPI, 
localizado no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPE.  
58 O advogado é considerado um operador do direito. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vem 
interpelando na ineficiência do judiciário nacional. Cf. OAB entra na era da arbitragem: convênio OAB/PE e 
Centro de Mediação e Arbitragem de Pernambuco (CEMAP). Jornal da OAB, julho/agosto de 2003.   
59 O problema da lentidão do judiciário brasileiro foi foco de um trabalho feito recentemente por um economista 
do Banco Mundial, Thorsten Beck. Ele demonstrou que a falta de agilidade tornou-se um entrave para a 
economia do país. A pesquisa feita com 300 multinacionais e estatais mostrou que se a justiça no Brasil tivesse a 
eficiência apresentada nos países de primeiro mundo, o PIB cresceria em 13,7%; o emprego 9,4%; e os 
investimentos 10,4%. Cf. BECK, Thorsten, Impediments to development and efficiency of financial 
intermediation in Brazil. Disponível em: http://www1.worldbank.org/finace/assets/images/wp002382.pdf. 
Acesso em: 22 de maio de 2003. 
 

 



 

envolvido com mecanismos de resolução pouco eficientes, não por falta de 

competência de seus julgadores, mas por falta de estrutura funcional de seu espaço 

de atuação. 

 

 

3.1.2 Política nacional 

 

Na esfera doméstica, por análise empírica, verifica-se de imediato a 

participação dos sindicatos patronais na implementação das políticas para a 

arbitragem comercial, notadamente no que se refere à arbitragem privada. Essa 

constatação reflete-se na observação da atuação dos lobbies60 no Congresso 

Nacional Brasileiro.  

 

Os grupos de pressão têm atuação na composição dos interesses do 

seu setor, refletindo, pelo menos parcialmente, o predomínio da esfera social que 

representam. A posição atual da Câmara Mundial do Comércio (CMC) em nível 

mundial, é buscar a defesa do comércio livre, na plenitude de seu conceito. A 

proposta da arbitragem comercial privada coincide com o ponto de vista liberal61 de 

alguns políticos brasileiros, e com o sistema do livre comércio, que por sua vez 

procura um modelo independente para a resolução de controvérsias comerciais. 

 

O reconhecimento de que existe o monopólio do poder judicante que é 

exercido pelo judiciário, todavia, não recebe respaldos necessários para ter validade 

                                                 
60 Ver anexo (A-8) 
61 Cf. MACIEL, Marcos. Liberalismo e justiça social. Instituto Tancredo Neves, Centro Gráfico do Senado 
Federal, Brasília, 1997. passim. 

 



 

internacional. A falta de receptividade internacional está correlacionada com as 

barreiras impostas pela soberania que é aceita pelas nações62.  

 

O controle do poder de dizer o direito sempre será concorrido. Em 

casos de crises institucionais do poder público, como a que ocorre com o judiciário 

no Brasil, esse poder fica em xeque pelos institutos de justiça privada, cujo principal 

objetivo é resolver os conflitos de maneira rápida e eficiente, principalmente, quando 

o lado público não consegue compor as contendas.   

 

Uma pesquisa voltada para a análise política desse fenômeno social 

pode ser essencial para compreenderem os interesses internacionais das 

corporações para o desenvolvimento do comércio, como também pode interpelar 

sobre a questão do entrave conservador indicado pela soberania nacional.  

 

Apesar de patrocinadas por diversos atores ligados as redes do 

comércio doméstico e internacional, as garantias para incorporação dos laudos 

estrangeiros, no entanto, ainda, sofrem de um acirrado debate político, que 

envolvem questões relativas à hegemonia da soberania nacional.     

 

 

3.1.3. Como a arbitragem se comporta no Brasil? 

 

Solucionar controvérsias na esfera internacional sempre foi fator de 

profundas reflexões em todas as épocas do desenvolvimento das sociedades, 

                                                 
62 Carta da ONU Art. 3º, § 3º. 

 



 

principalmente agora quando os Estados europeus organizam suas instituições 

judicantes63 procurando seguir as demandas sugeridas pelos relacionamentos 

regionais. Nesse contexto, uma revisão das negociações multilaterais brasileiras do 

último meio século, pondera para um significativo avanço do instituto da arbitragem 

comercial privada. 

 

Procurando um horizonte para suas controvérsias, o Brasil está aliado 

a seguinte política: as regras que venham fazer a composição dos conflitos 

comercias na esfera internacional devem seguir formas disjuntas das apresentadas 

pelo Estado, visto que os litigantes dispõem de bens patrimoniais disponíveis e que, 

sendo assim,  podem ser transacionados em um mercado livre e concorrente.    

 

Guiados pelo desenvolvimento do comércio e propagação do método 

democrático, que igualmente propõem reformas institucionais aos Estados 

soberanos, os métodos alternos de pacificação social foram então incorporados ao 

ordenamento jurídico nacional.  

 

O governo do Brasil atento aos desdobramentos das políticas 

internacionais para o desenvolvimento do comércio internacional, incorporou, 

outrossim, ao seu modelo de julgamentos essas outras formas de associações 

criadas pelo mercado em acirrada competição.  

 

A impossibilidade de manter um quadro positivo no campo das 

relações internacionais, com o atual sistema jurisdicional de resolução de 

                                                 
63 Cf. D’Arcy, François. União Européia: Instituições, políticas e desafios. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer 
Stiftung, 2002, p. 80 – 81. 

 



 

controvérsias, que não vem mostrando eficiência, bem como seguindo as demandas 

exógenas do mercado internacional, levou o Brasil a promulgar a LAB, em 1996, e 

ratificar, em fevereiro de 2002, a CNY, que estava depositada na ONU, desde 1951. 

 

Para propiciar um ambiente adequado, uma nova corrente surgiu com 

a convergência do espaço público estatal para a esfera pública não-estatal. Isso  

poderá resultar em uma maior relativização da soberania do Estado brasileiro.  

 

Setores organizados da sociedade civil nacional e internacional já 

estão aceitando esse instituto como eficiente  por ser menos burocrático e mais 

célere. Argumenta-se que a ausência de mecanismos alternos de resolução de 

disputas entravaria ainda mais o comércio internacional, já que inexiste segurança 

jurídica internacional no modelo público utilizado pelo Brasil. 

 

É preciso notar que  o governo Fernando Henrique Cardoso não foi o 

iniciador desse processo no Brasil, apesar de ter patrocinado a elaboração da LAB 

nº 9.307/96, que instituiu uma política pública64 diferenciada para o comércio interno 

e externo.  

 

Constata-se, por conseguinte, que, se para muitos pode ser novidade, 

será surpreendente verificar que a primeira Constituição brasileira de 1824, em seu 

art. 160, já tratava expressamente da arbitragem.  Torna-se evidente com isso que o 

instituto não é novo no Brasil. 

                                                 
64 A CACB celebrou um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com a função de 
apoiar a consolidação nacional e regional do sistema arbitral para solução de litígios comerciais, contribuindo 
assim para aumentar a eficiência nas resoluções dos conflitos internacionais. Os objetivos principais desse 

 



 

Tal organização jurídica passou a ser obrigatória através da pressão 

internacional, ou seja, com a falta de estrutura do Estado nacional para resolver os 

litígios de forma eficiente, o mercado, para se sentir seguro, usa fórmulas 

alternativas de resolução de disputas que não atrasa as relações comerciais, visto 

que os litígios colocados para o Estado-juiz demoram anos para serem sanados. 

 

 

3.1.4. Acesso à justiça 

 

A demora é uma inimiga da atividade pacificadora do judiciário 

brasileiro. Permanência de situações indefinidas constitui fator de angústia e 

infelicidade pessoal. O ideal seria a solução rápida dos conflitos, tão logo 

apresentados ao Estado-juiz, mas, como isso não é possível por falta de estrutura do 

judiciário, a demora na solução dos conflitos causa ainda mais o enfraquecimento do 

setor público. 

 

Ao lado da duração do processo, o seu custo constitui outro óbice à 

plenitude do cumprimento da função pacificadora. O processo tem se mostrado um 

instrumento caro, seja pelos honorários advocatícios, ou  pelo elevado valor das 

taxas, custas e perícias, principalmente nas justiças estaduais. Tudo isso, que é 

perceptível a primeira vista, concorre para estreitar o canal de acesso do cidadão à 

justiça no Brasil. 

 

                                                                                                                                                         
convênio são fortalecer os centros de arbitragem nacional, capacitar os árbitros e divulgar o alcance e benefício 
dos métodos privados de solução de controvérsias.   

 



 

O aparelho burocrático65  passa a ser alvo de profundas mudanças no 

âmbito interno, com uma nova ordem internacional que prega a livre circulação das 

mercadorias. Nesse sentido, a função jurisdicional do Estado está sendo revisada. 

Existe um novo modelo de Estado colocado pela comunidade internacional, além 

disso, os negócios comerciais internacionais, considerados de forma ampla, 

constituem atualmente a plataforma que abriga o instituto da arbitragem privada.  

 

Nota-se, também, que o tema da arbitragem vem sendo tratado no 

meio político geralmente com o objetivo de condenar o poder judiciário. Fala-se da 

arbitragem comercial como sendo um substituto ideal ao poder judiciário nacional, 

por ser muito mais conveniente. Sobretudo, para os que apóiam as propostas 

neoliberais66, da globalização, da supremacia das leis do mercado, da mão invisível 

da concorrência e da política do laissez-faire.  

 

Procura-se demonstrar que uma economia de mercado competitiva 

deve ser livre e para que os resultados positivos no comércio sejam efetivamente 

otimizados, a interferência do Estado no mercado livre deve ser mínima. Bom para o 

comércio é reduzir o tamanho e a influência do poder judiciário como parte da 

reforma do Estado, implicando também menos gastos fiscais. Nessa perspectiva, a 

arbitragem privada tem se mostrado como novidade por não utilizar recursos 

públicos. 

 

                                                 
65 Cf. WEBER, Max. Economía y Sociedad. Conceptos sociológicos fundamentales México: Fondo de Cultura 
Económica, 1987.  p. 139-198.   
66 A Lei de Arbitragem Brasileira foi incentivada por políticos do Partido da Frente Liberal e é conhecida como a  
Lei Marco Maciel, Vice-Presidente da República no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). 

 



 

Com efeito, os mecanismos de resolução de disputas, da qual a 

arbitragem faz parte, realizam um serviço de última grandeza, ou seja, a conciliação 

forçada das controvérsias surgidas na esfera internacional, visto que o judiciário, 

como detentor do poder jurisdicional, não presta o serviço por falta de competência  

total na esfera internacional67 ou porque não é tão eficiente, já que os processos 

demoram mais do que o esperado para serem julgados - embora essa eficiência seja 

exigida pelo mercado internacional devido à velocidade das trocas comerciais68. 

 

 

3.1.5. Articulação política nacional 

 

A CACB e a CNI, agindo através de suas assessorias69, adotaram uma 

ação política junto ao ente legislativo nacional. Estrategicamente buscaram 

pressionar os setores públicos para criação de um padrão normativo privado que 

levasse em consideração as demandas endógenas e exógenas do comércio.  

 

No Brasil, as articulações políticas do empresariado nacional foram 

responsáveis pelo crescimento da arbitragem comercial. Elas foram introduzidas 

pelo debate em torno de questões de comércio internacional e pelo aumento das 

controvérsias surgidas no mundo em processo de globalização.  

 

                                                 
67 A competência do judiciário brasileiro em resolver litígios internacionais reflete-se na formação da política 
interna referente à arbitragem. Os jurisdicionados podem escolher se a controvérsia internacional vai ser 
resolvida pelo método arbitral ou pelo judiciário.    
68 Cf. BECK, Thorsten, Impediments to development and efficiency of financial intermediation in Brazil. 
Disponível em: http://www1.worldbank.org/finace/assets/images/wp002382.pdf. Acesso em: 22 de maio de 
2003. 
69 Essas assessorias normalmente funcionam nos  escritórios de advocacia em Brasília -DF.  

 



 

Com o apoio do empresariado nacional a LAB foi sancionada. As 

pressões políticas endógenas desenvolvidas na esfera nacional pelo setor comercial 

procuraram diretamente a pauta do Congresso Nacional Brasileiro. A união política 

entre as confederações sindicais representativas da indústria e do comércio foi 

essencial para a implementação da arbitragem no Brasil, pois instituíram uma 

política institucional voltada para o desenvolvimento do livre comércio, com a idéia 

de que ele não poderia estar à mercê dos desmandos do judiciário nacional. 

 

 

3.1.5.1. Participação 

 

A implementação das políticas de participação dos cidadãos civis nos 

julgamentos dos conflitos entre as empresas foi responsável pelo lado democrático, 

visto que os mecanismos legais, burocráticos, empregados pelo judiciário no 

exercício da jurisdição, ao contrário, são menos democráticos. Exemplificativamente, 

quase não utilizam a participação das pessoas nos julgamentos dos conflitos. 

 

Para a arbitragem ter força imperativa foram sugeridas mudanças na 

legislação nacional. Entretanto, outra questão principal aqui proposta diz respeito à 

arbitragem internacional gerada pelo comércio entre empresas brasileiras e 

estrangeiras. 

 

 

 

 



 

3.2. Arbitragens internacionais 

 

Da mesma forma, é inegável que no ambiente internacional, os 

movimentos de trocas de mercadorias, pessoas, cultura e fidelidades estão 

associados em redes de informações de alta tecnologia, dentre outras70. Tal quadro 

é essencial para o estabelecimento das relações comerciais, que aumentam com 

uma intensidade tremenda.  

 

A CNY, que tramitou durante anos na Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) do Congresso Nacional, foi finalmente promulgada, demonstrando que 

as políticas, interna e externa brasileira estão voltadas para a implementação da 

prática arbitral privada, no entanto, argumenta-se nessa dissertação que a 

arbitragem privada só será  realmente uma maneira mais ampla para resolver 

conflitos comerciais internacionais quando for suprimida a homologação do STF 

brasileiro. 

    

 

3.2.1. Demandas exógenas 

 

As organizações internacionais, assim como as empresas 

multinacionais, através do sistema multilateral, tiveram um papel preponderante no 

incremento do instituto da arbitragem comercial no Brasil. Elas anexaram, por 

exemplo, as suas políticas de incentivos treinamento de árbitros71.  

                                                 
70Cf. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: ed. Paz e Terra, 1995. passim. 
71 A CACB celebrou um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, com o objetivo de 
apoiar a consolidação nacional do sistema de arbitragem privada, contribuindo assim para aumentar a eficiência 

 



 

Dado importante para se ter presente é que a arbitragem faz parte da 

maioria dos negócios surgidos na esfera internacional, visto que a grande maioria 

dos contratos comerciais internacionais72 segue atualmente o esquema da resolução 

alternativa de conflitos privados. Em matéria de petróleo e algodão73 a utilização da 

arbitragem é enorme, noutros tipos de negócios a OMC vem incentivando o método 

arbitral, como, por exemplo, na tecnologia da informação. 

 

Comprova-se, porém, que o procedimento arbitral não está sendo 

implementado de maneira uniforme em todo mundo, pois essa prática está sendo 

mais utilizada no presente nos países desenvolvidos, como, por exemplo, nos 

Estados Unidos da América, França, Japão e Inglaterra. Nos países em 

desenvolvimento, como no Brasil, esse processo ainda é novo, mas está em 

constante maximização.  

 

Chegam também ao Brasil paradigmas de tribunais supranacionais, 

enraizados primeiramente no processo de integração europeu74. Esse  pode ser 

mais um fator propulsor da arbitragem comercial privada por também seguir 

esquemas institucionais independentes dos Estados. 

 

É bem verdade que uma maior segurança jurídica aos contratos se 

oferece como pressuposto para realização de algumas transações  internacionais. A 

                                                                                                                                                         
nas resoluções dos conflitos comerciais. Os objetivos principais desse convênio são: fortalecer os centros de 
arbitragem, divulgar os benefícios da arbitragem e treinar árbitros.    
72 Cf. PAZ, Alessandra e Santos, Gilmara. Empresários brasileiros aderem ao uso da arbitragem: em média, 
65% dos contratos já têm a previsão da arbitragem. Gazeta Mercantil, São Paulo, quinta-feira, 24 de abril de 
2003. Legislação, p. A-14.   
73 Em matéria de algodão existe o juízo arbitral da  Liverpool Cotton Association, com sede em Liverpool, na 
Inglaterra. 
74 A UE não utiliza a arbitragem para resolver suas controvérsias, pois tem um Tribunal de Justiça com 
característica supranacional que fiscaliza a legalidade dos atos adotados pelas instituições da União. 

 



 

falta de tal segurança, por sua vez, funciona como entrave entre alguns negócios 

comerciais. Nesse sentido, o Brasil ratificou a CNY, de 1958,  com o principal 

objetivo de regulamentar as arbitragens comerciais estrangeiras e com o intuito de 

dar maior segurança jurídica ao comércio internacional.  

 

Porém, no Brasil, para ter força executiva o laudo internacional tem que 

passar pela barreira da soberania, o que não ocorre ao contrário com os laudos 

internos. Verifica-se que a soberania nacional funciona como barreira política para o 

reconhecimento do que é alienígena, sendo regulamentada na esfera internacional 

por  diversos acordos, tratados e costumes sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarta Parte 

Soberania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. SOBERANIA

 

 

 

Reserva-se nessa dissertação o termo soberania como um processo 

formador de barreiras no campo jurídico e político. Essas dimensões parecem ser, 

apesar de ainda estreitas, as que estão mais perto da realidade, sendo adequadas 

quando se analisa a interdependência comercial das nações. 

 

Uma crescente e fenomenal relativização das barreiras  políticas e 

jurídicas através dos relacionamentos comerciais entre os Estados nacionais, 

parecem fazer parte dos conceitos que circundam a questão da relativização da 

soberania brasileira. A arbitragem comercial como fator político e jurídico serve 

então como chave analítica75. 

 

 

4.1. Supra-estatal 

 

Conceitos importados retirados de algumas teorias que explicam a 

supranacionalidade em algumas instituições na Europa foram analisados nessa 

pesquisa. Os conceitos sobre supranacionalidade carregam características 

essenciais sobre as discussões que envolvem as questões atuais da soberania e da 

arbitragem comercial.  

 

 



 

Sendo assim, o estudo das vertentes teóricas76 atuais tem puxado o 

debate para questões que envolvem os processos de integração política, jurídica e 

econômica. O estudo da supranacionalidade serve como embasamento analítico, 

visto que a arbitragem internacional carrega características supra-estatais. 

 

A importação analítica, porém, serviu apenas como referencial para se 

analisar as questões que envolvem a arbitragem privada e a soberania brasileira. O  

processo de análise não se prendeu exclusivamente aos processos de integrações 

econômicas dos Estados soberanos, mas, também, às cooperações jurídicas fora 

dos blocos econômicos.  

 

Os interesses comuns têm motivado alguns Estados a se unirem, 

entretanto, algumas vezes, as antigas formas institucionais não permitem uma união 

que resulte em supranacionalidade e sim em intergovernabilidade, como ocorre no 

processo de integração do cone sul. 

 

As instituições privadas de arbitragem comercial, com o crescente 

multilateralismo capitalista, estão sendo reorganizadas para acolher as demandas 

judiciárias do comércio. As associações internacionais entre os setores privados da 

sociedade, atualmente, não permitem se sujeitar exclusivamente aos interesses dos 

Estados nacionais.  

 

                                                                                                                                                         
75 Algumas chaves analíticas são usadas freqüentemente nas ciências sociais. Cf. DOMINGUES, José Maurício. 
Algumas Chaves Analíticas. Teorias Sociológicas no Século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
passim. 
76 VENTURA, Deisy de Freitas Lima. A Ordem Jurídica do Mercosul. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1996. p. 24-39. (Série Integração Latino-Americana). 

 



 

O comércio participa das diversas articulações políticas internacionais. 

A busca por instituições que tenham pressupostos de liberdade e força para 

solucionar alguns conflitos privados no comércio internacional é a chave analítica da 

presente dissertação.  

 

Caracteriza-se no presente, com as articulações políticas 

internacionais, uma nova cultura para os julgamentos de controvérsias comerciais. A 

nova corrente pretende ser mais flexível no que tange à burocracia para julgar e 

rompe, ideologicamente, com a consolidação histórica institucional plena do Estado 

no exercício da jurisdição.  

 

O mercado mundial se dividiu em blocos econômicos, seguindo os 

redimensionamentos e ajustes das realidades do sistema capitalista, que se 

convencionou chamar de nova ordem mundial. As modificações na forma 

intervencionista do Estado implicaram reformulações no conceito de poder soberano.  

 

As políticas multilaterais de base comercial vêm instigando uma política 

nas quais imperem as livres negociações comerciais geradas no mercado 

internacional em expansão. Essas idéias estão sendo difundidas através de 

instituições que têm o respaldo internacional. 

 

Atualmente, os conflitos comerciais podem ser resolvidos de maneira 

ainda mais livre dos entraves jurídicos produzidos pelo Estado no exercício das 

soberanias. Mudanças trazidas pelos processos de integração regional mudaram o 

mercado mundial, a idéia de participação cidadã nos julgamentos dos conflitos 

 



 

internacionais visa retransmitir o poder soberano judicante do Estado para as mãos 

dos cidadãos.  

As divergências comerciais distinguem-se dependendo do 

ordenamento jurídico a que se submetem os litigantes. Essa distinção liga-se à 

noção de soberania, pois, por ser soberano, o Estado não quer se submeter a 

qualquer outro ordenamento que não seja o seu, daí o grande desafio oposto à 

implantação de órgãos jurisdicionais com caráter privado não-estatal77.  

 

Ao extraordinário fortalecimento do Estado se aliou a cultura social da 

sua essencial função pacificadora dos conflitos, conduzindo para uma absoluta 

exclusividade do Estado no exercício da jurisdição.  

 

No entanto, o modelo arbitral está mais próximo do fenômeno de 

fórmula da governance78 aplicada na EU, pois no modelo arbitral as regras para os 

julgamentos privados são escolhidas pelas pessoas. Tais regras são muito 

diferentes do modelo processual público jurisdicional. A meta da arbitragem privada 

então é encontrar um rumo particular para as controvérsias decorrentes de um 

comércio internacional em expansão e transitoriedade. 

 

Os conceitos de público e o privado entram nesse debate como forma 

de alargamento institucional da justiça, visto que não existe uma justiça privada 

                                                 
77Cf. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser.; GRAU, Nuria Cunill, Entre o Estado e o mercado: o público não-estatal. 
in O público não-estatal na reforma do Estado. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser.; GRAU, Nuria Cunill, (Org)  
Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas. p. 17. 
78 Cf. Hocking, Brian, Wallace, William. Multi-level Governance: an Overview. Paper apresentado no workshop 
“Regional Integration and Multi-level Governance”, do European Consortium for Political Research – ECPR. 
Berna, 27 de fevereiro / 04 de março de 1997. passim. 

 



 

regulamentada exclusivamente pela sociedade, sem que haja a participação do 

Estado. 

 

O judiciário nacional tem o poder judicante principal que é introduzido 

pela soberania do Estado, os outros métodos que utilizam parte do poder judicante 

são considerados alternativos. Daí porque chamar o  avanço nos processos de 

conciliação, mediação e arbitragem como avanço de um pluralismo progressista79 na 

resolução dos conflitos comerciais.   

 

Como um método que pretende melhorar a resolução de disputas 

comerciais no intercâmbio das trocas de mercadorias entre as empresas brasileiras 

e estrangeiras, a arbitragem está atualmente sendo incentivada por várias 

instituições internacionais80 responsáveis pelas articulações macro-políticas.  

 

 

4.1.1. O lado privado da sociedade 

 

Viu-se que as confederações sindicais representativas do 

empresariado nacional vêm buscando articular, nacionalmente e internacionalmente, 

através das redes políticas de desenvolvimento do comércio, formas privadas para 

as resoluções das disputas comerciais. Nesse cenário a arbitragem comercial ganha 

peso, pois o instituto foi criado exclusivamente para resolver disputas que envolvem 

bens patrimoniais disponíveis.81  

                                                 
79 Cf. WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico. Fundamentos de uma nova cultura jurídica no direito. 
São Paulo: ed. Alfa-Omega,  1997. passim. 
80 Por exemplo: ONU, através da CNY.  
81 Por exemplo, tenham caráter patrimonial, não afetem a ordem pública e possam ser objeto de transações. 

 



 

 

Comprovou-se que os laudos arbitrais das instituições nacionais não 

precisam ser homologados pelo poder judiciário. Sendo assim, levantam-se 

questões importantes como: se as arbitragens seguem os mesmos princípios, sejam 

elas nacionais ou internacionais, porquê somente a arbitragem internacional precisa 

ser homologada pelo judiciário? A homologação é uma barreira imposta pela 

soberania nacional que regulamenta a entrada de decisões imperativas alienígenas 

simplesmente pela nacionalidade?  

 

Para julgar os conflitos privados através da arbitragem a sociedade civil 

estabeleceu suas próprias regras do jogo, para, com isso, gerar uma maior 

segurança, seja do ponto de vista jurídico, como também do ponto de vista político 

normativo. Ou seja, os conflitos devem ser resolvidos na esfera internacional de 

maneira justa e através de regras previamente estabelecidas.    

 

Com regras sociais mais eficientes para resolver os litígios privados do 

comércio, as novas arquiteturas pretendem criar um processo lento de incorporação 

sócio-jurídico de um fenômeno altamente desconcentrado, porém, regulamentado 

normativamente.  

 

Nesse sentido, os atores internacionais da esfera do comércio buscam 

articulações políticas para mudança progressiva da  anacrônica legislação que 

compõe o ordenamento jurídico do Brasil. Esses arranjos do comércio, no entanto, 

estão ainda passando pela aprovação social dentro do próprio Estado Nacional.  

 

 



 

De uma maneira incisiva, as políticas internacionais, além de buscarem 

uma maior liberdade para o comércio, estão sugerindo novos mecanismos privados 

de resolução de conflitos, visando acelerar as trocas comerciais, mas também com o 

objetivo de dar maior segurança jurídica e econômica aos contratos internacionais. 

 

Argumenta-se que os contratos comerciais não podem ficar sujeitos às 

configurações espaciais e funcionais da soberania, nem, tampouco, podem ficar 

presos às questões conservadoras do Estado no acesso ao poder judicante, como 

ocorre no modelo público jurisdicional empregado pela maioria dos  Estados 

Nacionais. Na esfera internacional, existe a arbitragem funcionando como modelo de 

intermediação privada dos negócios internacionais, o poder judiciário de dizer o 

direito na esfera nacional e internacional faz parte das grandes discussões 

envolvendo a arbitragem privada. 

  

Como fenômeno novo, os mecanismos privados de julgamentos no 

seio da sociedade civil comprovam a assertiva de que a estrutura institucional 

pública empregada para os julgamentos está sendo colocada em prova. As 

vertentes especializadas em questões de comércio sustentam que o Estado 

transfere poder soberano para entes privados. E que essa realidade é comprovada 

nos processos de integração econômica e nos procedimentos arbitrais nacionais e 

estrangeiros. 

 

É certo, que o poder de julgamento do árbitro reveste-se de um poder 

originado dos estatutos sociais privados, o que demonstra que o Estado soberano 

atua permitindo essa prática, pois o poder de dizer o direito não é intransferível. O 

 



 

resultado disso é um intercambio cada vez maior entre as práticas internacionais 

privadas.  

4.2. Relativização da soberania 

 

Nas sociedades antigas o comércio era regulamentado por práticas 

que não se baseavam no controle público. Existiam naquele período métodos 

privados de resoluções de conflitos dentro das organizações comerciais. Eles eram 

resolvidos por negociações, mediações, conciliações e transações, através de um 

formato sistemático e regido pelas regras do comércio de cada região. 

 

A necessidade de constituição de uma ordem soberana que 

regulassem esses conflitos sociais, inclusive na esfera internacional, fez surgir o 

Tratado Westfaliano. A constituição do Estado moderno foi impulsionada pela 

necessidade de regulamentar as disputas surgidas do intercambio comercial entre 

as nações. O mesmo aconteceu  na emergência da Lex mercadoria. 

 

A análise do Estado soberano dos modelos teóricos clássicos é de 

suma importância para a compreensão dos mecanismos de resolução de conflitos 

surgidos no seio da sociedade civil atual. Esse contexto clássico, porém,  não 

coaduna com a realidade, já que os processos comerciais demonstram uma 

realidade bastante diferente. 

 

A soberania antes vista como una e indivisível interpretada pelos 

clássicos seria incompatível com os modelos privados de julgamento atualmente 

empregados nas relações internacionais. Cabe ter presente que a arbitragem 

 



 

privada, além de ser um simples processo de julgamento privado, é influenciadora 

da reformulação de conceitos antes vistos como únicos, como, por exemplo, a idéia 

de poder soberano jurisdicional. 

 

Porém, dois problemas principais surgem como problemática política, o 

que se refere às questões da soberania que norteia a organização política interna 

dos Estados e que está ligada ao poder institucionalizado dos judiciários nacionais e 

o outro diz respeito às relações políticas internacionais do comércio.  

 

A ordem soberana que o Estado institucionalmente detém estaria 

ligada muita vez às percepções sociais teocráticas, de fundamentação metafísica, 

bem como de interpelações sociais democráticas de embasamento sócio-político. O 

poder soberano exercido pelo Estado na esfera internacional e doméstica configura 

um dos grandes quebra-cabeças das últimas décadas, devido o aumento das 

difusões sociais. 

 

O poder soberano do Estado na sociedade pós-moderna então não é 

simplesmente relevante, mas essencial para a percepção da outorga de soberanias 

estatais. Constatou-se, entretanto, que o preço simbólico e institucional da soberania 

ainda é marcante na organização institucional brasileira, que reluta em reformulá-la 

para o molde sugerido nos relacionamentos internacionais.  

 

Apreende-se que idéia de soberania, que é de complexa conceituação, 

forma uma cultura individualista e conservadora de difícil mobilidade. As pressões do 

comércio internacional, no entanto, se intensificam dia a dia podendo ter um papel 

 



 

propulsor na universalização do sistema arbitral com características supranacionais; 

inclusive executórias que lhe daria um maior respaldo mundial.   

 

A competência judicante operacionalizou-se no ambiente burocrático 

do judiciário através de decisões que devem ser imparciais e soberanas. A sentença 

judicial cumpre razoavelmente esse papel quando busca traduzir as demandas 

sociais no acesso à justiça. Fronteiras espaciais normativamente estabelecidas 

fazem com que essa competência tenha limites territoriais. Nesse sentido, a 

jurisdição é exercida no espaço territorial no qual o Estado exerce seu poder 

soberano82.  

 

O reconhecimento do poder judicante exercido pelo Estado em nível 

nacional, todavia, não recebe respaldos necessários para ter validade internacional. 

Essa falta de receptividade estaria correlacionada com a noção de soberania 

empregada e aceita pelas nações83. A ordem internacional ainda se segura às 

noções de soberania territorial e funcional, elas ainda são exercidas na maioria das 

nações pelos setores estatais que detém o poder judicante nacional. 

 

O  poder judicante do Estado para dizer o direito na esfera nacional e 

internacional faz parte das discussões que envolvem os julgamentos privados. Os 

arranjos conceituais e teóricos que envolvem a arbitragem comercial podem ser 

palco de uma das mais excitantes discussões teóricas em um futuro próximo. 

 

                                                 
82 Carta da ONU, Art. 2º, § 1º. 
83 Carta da ONU, Art. 3º, § 3º. 

 



 

Analisou-se nessa dissertação a soberania sobre outros aspectos 

menos conservadores. Os fenômenos privados podem dizer muitas ciosas, a 

soberania como paradoxo está sendo colocada de outra maneira na esfera 

internacional, visto que a soberania absoluta como ideal internacional está sendo 

colocada em xeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSÃO

 

 

 

Viu-se que, desde o inicio da formação das sociedades, os conflitos 

surgidos dos relacionamentos de propriedade foram palco de diversos debates84 e 

que existiu, e ainda existe, um interesse sociológico em resolvê-los, como uma 

forma de melhorar significantemente a harmonia social85. 

 

A pressão dos grupos ligados ao comércio influenciou formas de incluir 

a participação privada nos julgamentos jurídicos. Essa foi uma das tendências 

verificadas na implementação da arbitragem comercial. Como conseqüência, transita 

atualmente uma reforma do Estado brasileiro visando à relativização da soberania 

nacional em dois eixos analíticos: o interno e o externo. 

 

Na verdade, porém, nessa dissertação as conjecturas só puderam ser 

observadas com técnicas qualitativas através da observação dos relacionamentos 

do comércio nacional e internacional. A ciência política ainda não incluiu em seus 

estudos uma construção de dados quantitativos válidos sobre a arbitragem comercial 

no Brasil, que sejam baseados em amostras86 probabilísticas e que sirvam para 

algumas relações multivariadas. 

 

                                                 
84 Maquiavel (século XVI), Hobbes (XVII), Locke (XVII) e Rousseau (XVIII). 
85 Os Estados Unidos da América utilizaram esse argumento na invasão do fraque em 2003, pois 
afirmava ser intervenção necessária, visto que não poderia sofrer ataques terroristas. 
86 A amostra probabilística hoje em dia é usada como um critério científico. 

 



 

Em decorrência da falta de dados quantitativos, as proposições 

construídas na dissertação circularam principalmente em torno de observações 

empíricas. Assim, para analisar-se o processo de relativização da soberania 

brasileira, os conflitos comerciais domésticos e internacionais foram atrelados aos 

fenômenos da arbitragem privada. 

 

Verificou-se com essa relação que a arbitragem comercial no Brasil 

pode usar uma pequena parte da teoria da soberania compartilhada, pois é um 

fenômeno social que carrega algumas características supranacionais. As 

características observadas na arbitragem comercial brasileira são: a autonomia das 

instituições arbitrais que têm suas próprias regras; a existência de julgadores 

independentes com poder para pacificar conflitos comerciais internacionais e a  

observação da transferência de parte da função judicante do Estado para a 

arbitragem comercial em vista do interesse privado do comércio87. 

 

De outro lado, o que impede o uso completo da teoria é a falta de 

obrigatoriedade direta dos laudos arbitrais estrangeiros, que, no Brasil, ainda 

precisam passar pela homologação do STF. Essa característica que impede, 

entretanto, está em profunda transformação. 

 

Adaptar-se aos relacionamentos internacionais que pregam a 

arbitragem comercial é mais um fator propulsor da mutação judiciária no Brasil, visto 

que os conflitos internacionais não pretendem estar à mercê das barreiras judiciárias 

nacionalistas verificadas na soberania. 

 



 

O projeto criador da LAB, foi encaminhado pelo Senador 

pernambucano Marco Maciel do PFL e apoiado pelo Instituto Liberal88 de Recife e 

pela Federação da Indústria do Estado de Pernambuco (FIEPE). Essa articulação 

política foi chamada na época de “Operação Arbiter”. 

 

O citado Projeto de Lei passou por várias modificações na CCJ, 

somente quando Marco Maciel se tornou Vice-Presidente da República, no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, a Lei de Arbitragem se tornou uma realidade. 

 

O Brasil observou as demandas endógenas e exógenas89 do comércio, 

permitindo propostas para implementação da arbitragem privada. Em fevereiro de 

2002, a CNY foi ratificada e o tratamento legislativo no caso dela ajustou-se mais às 

demandas exógenas. Setores sindicais patronais representantes da indústria e do 

comércio exerceram uma pressão política90 rigorosa no tramite das matérias acima 

mencionadas.  

 

Articulando multilateralmente para implementar a política do livre 

comércio, algumas organizações internacionais, principalmente a ONU, desde a 

década de 50 através da CNY, têm proposto um modelo internacional para a 

                                                                                                                                                         
87 Cf. MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapus de. Tribunais supranacionais e aplicação do direito 
comunitário: aspectos positivos e negativos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 164. (Direito 
Comunitário do Mercosul). 
88 O Instituto Liberal é uma organização privada que promove a idéia liberal como melhor doutrina 
econômica tara a sociedade. 
89 Segue essa ordem. Cf.  PUTNAM, Robert D. Diplomacy and Domestic Politcs: the logic of Two-
Level Games. in EVANS, Peter JACOBSON, Harold; PUTNAM, Robert (eds) International Bargaining 
and Domestic Politics: Double-edged Diplomacy. Berkeley: University of California Press, 1993. p. 
459-460. 
90 Em 1996, quando a LAB foi sancionada existia um forte Lobby dos setores do comércio e indústria. 
Ver anexo (A-8). 

 



 

arbitragem comercial privada. No entanto, as diferentes nações, inclusive o Brasil, 

buscam modelos próprios para implementação da arbitragem privada. 

 

O debate público em torno da democracia ativa também mecanismos 

sociais de pressão política. Esse debate sugestiona a participação do lado privado 

da sociedade nos julgamentos que envolvem bens privados. Nessa perspectiva, uma 

maior participação da sociedade civil nos julgamentos, se excluída dos debates 

sociais, gera um déficit democrático. 

 

No Governo de Luiz Inácio da Silva, que segue outro rumo ideológico, 

os mecanismos privados para resolução de disputas comerciais que envolvem bens 

patrimoniais disponíveis continuam sendo foco de políticas públicas. O ACJM, 

promulgado em 2003, dá um sinal de que as arbitragens comerciais privadas 

continuam sendo incitadas. 

 

No Brasil, apesar da arbitragem ser usada na área trabalhista, ainda é 

basicamente um fenômeno mais ligado ao setor comercial. Nessa área, ela participa 

do acesso à justiça, cria um maior fluxo comercial, como também gera uma maior 

segurança jurídica para os contratos nacionais e internacionais. 

 

No Mercosul, a arbitragem comercial é também incitada pela Argentina, 

Uruguai, Paraguai e Brasil91. A influência do comércio internacional na formação do 

instituto está presente no Bloco. Entretanto, principalmente, o nacionalismo 

                                                 
91 Verificar AACPM. 

 



 

conservador da soberania brasileira, ainda é o maior entrave aos laudos arbitrais, 

inclusive os oriundos dos países signatários do TA. 

 

Um conhecimento mais apurado da problemática dos julgamentos 

comerciais internacionais fundamenta análises políticas sobre o processo de 

relativização da soberania brasileira. As instituições de arbitragem comercial privada 

estão vinculadas com a reflexão sobre o poder absoluto do Estado em dizer o direito, 

que por sua vez é um poder soberano. 

 

Observa-se que as mudanças trazidas pela globalização da economia 

junto com a reestruturação do mercado mundial modificaram as relações comerciais 

no âmbito do Brasil. O contexto internacional possibilitou o surgimento de práticas de 

arbitragem. Esse sistema privado, assim como o público, procura ser justo e eficaz 

na solução das controvérsias comerciais. 

 

A crise institucional pela qual passa o judiciário nacional tem dado à 

prática da arbitragem uma grande importância92, dizendo ele próprio que a 

arbitragem é instrumento de última geração, nela vislumbrando uma nova e fecunda 

modalidade de acesso do cidadão à justiça. 

 

Um dos motivos detectados para difusão da arbitragem comercial no 

Brasil foi a lentidão das decisões judiciais definitivas. Verificou-se que esse motivo é 

causado pela falta de estrutura do poder judiciário que está em crise institucional. 

 

 



 

Os argumentos do poder judiciário para a lentidão da justiça estão 

associados aos acessos que foram expandidos, ou seja, o caminho mais facilitado 

do cidadão à justiça, uma maior divulgação dos direitos humanos e a promulgação 

da Constituição Federal Brasileira de 1998, que ampliou os direitos fundamentais do 

cidadão. Desse modo, o aumento da demanda pelo judiciário, sem que tenha 

aumentado o número de juizes93, tornou evidente que a organização do judiciário 

brasileiro não foi preparada para essa realidade. 

 

Cresce a percepção social no Brasil de que o judiciário tem falhado 

muito na sua missão pacificadora, que ele tenta realizar mediante o exercício da 

jurisdição. As dificuldades institucionais do lado judicante público conduzem 

excogitar novos meios privados para a solução dos conflitos comerciais. Porém, nas 

relações assimétricas, a deficiência do judiciário não é causa necessária para o 

desenvolvimento da arbitragem, colocando-se como causa suficiente. 

 

Abrem-se agora os olhos, todavia, para a arbitragem comercial privada 

como uma nova solução não pública dos conflitos comerciais. Ela é reconhecida no 

mundo como um meio alternativo ao judiciário das nações, servindo para a 

pacificação social dos conflitos contratuais. Vem ganhando corpo a consciência de 

que, se o importante é pacificar, toma-se irrelevante que a pacificação venha por 

obra do Estado ou por meios privados, desde que sejam eficientes. 

 

                                                                                                                                                         
92 De acordo com a juíza presidente do Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª região, Margarida 
Cantarelli: “O judiciário apóia a iniciativa da arbitragem tendo em vista que esta colabora para 
solucionar os conflitos da sociedade”. Entrevista, 22/10/2003. 
93 Essa falta de estrutura também é percebida em outros setores da justiça pública, como na 
Defensoria da União. Cf.  “Defensores federais têm sobrecarga de trabalho: em Pernambuco, são três 

 



 

O lado democrático diz respeito às participações privadas nos 

julgamentos. Os meios alternativos de pacificação comercial são representantes dos 

modelos informais e democráticos de participação social. A primeira característica 

democrática da arbitragem é a ruptura com o formalismo processual, sendo uma 

tendência94, quando se trata de dar rápida solução aos litígios, constituindo fator de 

celeridade. 

 

A arbitragem comercial apesar de ser um fenômeno internacional 

importante, entretanto, ainda não foi devidamente estudada pela Ciência Política, 

mas deveria ser, pois ocupa lugar especial nos modos de solução de controvérsias 

comerciais e vem forçando os Estados soberanos a observarem o impacto de seu 

crescimento. O fenômeno da arbitragem comercial é mais do que nunca lugar 

excepcional de observação e de reflexão sobre algumas questões fundamentais que 

envolvem a soberania brasileira. 

 

Pode-se então inferir, com esses argumentos, que a sociedade sempre 

buscou as resoluções de seus conflitos e para isso tem utilizado vários métodos. O 

Estado soberano que é o lado público da sociedade vem se baseando em estruturas 

muito burocráticas, colocando quase que por completo em suas mãos a 

competência para a resolução das disputas sociais. 

 

Entretanto, o setor público não aparece mais como o único capaz de 

resolver as disputas comerciais. A presença de julgamentos de instituições privadas 

sugestiona o compartilhamento do poder judicante nacional. Existem também 

                                                                                                                                                         
advogados para 1,2 mil atendimentos”. Diário de Pernambuco: Vida Urbana, Recife, domingo 16 de 
novembro de 2003. C2. 

 



 

argumentos de que na área penal poderia existir uma justiça fora dos Estados e que 

tivesse força coativa internacional95. 

 

Em profunda transformação, pois, encontram-se os julgamentos 

internacionais. As transformações procuram adaptar-se aos relacionamentos 

comercias, que ao mesmo tempo estão em profundo crescimento e mutação. Um 

método que fosse capaz de satisfazer todos os anseios comerciais por justiça, 

porém, ainda é uma utopia sem fronteiras. 

 

Estão em construção no Brasil mecanismos que buscam criar um 

poder de dizer o direito com influência internacional cujo principal objetivo é a 

resolução dos conflitos surgidos dos relacionamentos comerciais. Assim, os 

contratos comerciais entre empresas brasileiras e estrangeiras se tornam mais 

seguros. 

 

Para defender a arbitragem privada, os atores nacionais e 

internacionais da esfera do comércio continuam fazendo articulações políticas para 

mudança progressiva da anacrônica legislação brasileira. Os arranjos políticos, no 

entanto, passam sem um debate social amplo, ficando nas mãos dos setores 

corporativos do comércio. A arbitragem comercial no Brasil traduz os anseios de 

grupos políticos minoritários, apesar de servir para toda população. 

 

Articulando politicamente o setor corporativo industrial e comercial, 

empreendem mecanismos de resolução de conflitos comerciais para garantir os 

                                                                                                                                                         
94 Verifica-se essa tendência na Lei dos Juizados Especiais, nº 9099, de 26.09.1995. 

 



 

contratos comerciais ajustados entre as empresas brasileiras e estrangeiras. Com 

esse arranjo, procuram aumentar as trocas comerciais, além de buscar uma maior 

liberdade e segurança para o comércio. 

 

Segundo os interlocutores do comércio, que defendem a arbitragem 

privada, os contratos comerciais atualmente não podem estar sujeitos 

exclusivamente as configurações espaciais e funcionais da soberania. 

Contrariamente, os defensores da soberania plena resguardam as questões 

conservadoras do poder judiciário nacional, como o único modelo legítimo no acesso 

à justiça. 

 

As ponderações acima foram incluídas nas reflexões sobre as funções 

atuais do Estado no pacificar dos conflitos sociais. Ele, para solucionar as diversas 

pelejas, busca maneiras distintas de resolução que se prendem mais, até o 

momento, aos ideais sócio-jurídicos de racionalidade através de um modelo 

sistemático processual e burocrático. Porém, com o aumento dos relacionamentos 

comerciais internacionais, surgiram novos modelos de pacificação social, menos 

burocráticos, e desvinculados do sistema jurisdicional público-estatal de resolução 

de disputas, que é o sistema atualmente mais utilizado pelas nações. 

 

Nesse sentido, o propósito da pesquisa foi o de analisar as mudanças 

na política brasileira, com o fito de implementar os projetos de lei em tramitação no 

Congresso Nacional, os acordos, tratados e convenções internacionais referentes à 

arbitragem comercial privada. Ou seja, até que ponto a política de reforma da 

                                                                                                                                                         
95Cf. CANTARELLI, Margarida. “O Tribunal Penal Internacional”. Diário de Pernambuco, 20 de abril de 
2002. p. A3.  

 



 

soberania brasileira está direcionada para essas novas formas de resolução privada 

de disputas comerciais. 

 

Com essa pesquisa, também tornou-se visível uma cavidade científica 

que explore a arbitragem comercial como um fator político de peso nos 

relacionamentos internacionais, bem como avalie a força da arbitragem na 

relativização da soberania brasileira, visto que apesar de existir um grande número 

de estudos explorando arbitragem comercial, a grande maioria versa sobre aspectos 

jurídicos, enquanto o estudo político ainda é escasso. 

 

A pesquisa basicamente fez relações entre o fenômeno arbitral privado 

e a relativização da soberania no Brasil. Entretanto, não tirou conclusões sobre a 

relativização da soberania brasileira, apenas explorou o processo de uma verdadeira 

gestão privada da justiça. Essa dissertação será útil nas reflexões sobre as 

controvérsias comerciais internacionais, pois explora a vertente política do processo 

de implementação da arbitragem comercial em um país Latino Americano em 

desenvolvimento. 
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